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Zeszyt dedykowany
Profesorowi Henrykowi Koroniakowi
z okazji 70. rocznicy urodzin

Portret namalował Andrzej Okińczyc, 2013
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PROFESOROWI HENRYKOWI KORONIAKOWI
Z OKAZJI 70. ROCZNICY URODZIN

Kiedy wychowankowie Profesora Henryka Koroniaka poprosili mnie
o przygotowanie kilku zdań, które mogą choć w części zilustrować Jego sylwetkę,
byłem bardzo zaskoczony ale i zaszczycony tą propozycją. Liczyłem, w swoim
zadufaniu, że o moim wyborze zadecydowały argumenty odnoszące się do mojej
elokwencji, erudycji a nawet uroku osobistego. Proza życia okazała się jednak bardziej
brutalna i musiałem zaakceptować werdykt jury, które wytoczyło tak ważkie
argumenty jak fakt, że znam Jubilata dłużej aniżeli Danusia czyli Jego Żona, że mam
już swoje lata a z tego wynika że nie jestem zbyt pamiętliwy oraz, że jeżeli coś pomylę
to zawsze można wytłumaczyć to moją sklerozą. Kiedy zacząłem kreślić pierwsze
zdania obudziła się we mnie refleksja przechodząca chwilami w strach czy znajdę
odpowiednie słowa, które choć w części przedstawią rzeczywisty obraz postaci Prof.
Henryka Koroniaka. Kiedy spojrzałem na Jubilata, z bardzo długiej perspektywy
naszej znajomości i przyjaźni, to zobaczyłem człowieka wszechstronnie uzdolnionego,
któremu nieobca jest wiedza z wielu różnych dziedzin, człowieka o niespożytej
ciekawości, której dorównywać mogła jedynie siła Jego kreatywności ale i człowieka
o szerokich zainteresowaniach, otwartego i mądrego o
odważnych myślach
i głoszonych wybiegających w przyszłość poglądach. Był i jest osobą stroniącą od
wszelkiego rodzaju konfliktów z osobami które spotykał na swojej drodze ale
i również od dysonansów ze Światem jak i samym sobą. Twierdził niekiedy, że na
wojowaniu wszyscy tracą, ale są jednak sytuacje w których nie wolno ustąpić, sytuacje
Non possumus! To szerokie spektrum zainteresowań nie było barierą oddzielającą Jego
od zabaw i radości, bo zawsze kochał świat, kochał ludzi, kochał kulturę. Kreśląc tych
kilka słów uzmysłowiłem sobie, że wpisuję się nimi w klasyczną definicję Człowieka
Renesansu, któremu nic co ludzkie nie jest obce, człowieka czującego potrzebę
poznania i kształcenia na wzorach antyku nie tylko siebie. Byłem coraz bardziej
przekonany, że powierzone mi zadanie przerasta moje możliwości, bo czyż jest
możliwe opisanie Człowieka Renesansu w kilku nieudolnych zdaniach. I wtedy
uświadomiłem sobie ze mam napisać coś o osobie który w moim umyśle budował
swój portret przez 52 lata naszej znajomości. Zdałem sobie sprawę że nie tylko
powinienem ale i muszę to zrobić. W portrecie tym znamienne jest to, że o sprawach
najbardziej dla Niego żywotnych, czyli o rodzinie, o chemii, o przyjaciołach nie umiał
i nie umie mówić bez uśmiechu na twarzy.
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Mam więc nadzieję, że On mi wybaczy, iż w tej konwencji z uśmiechem na
twarzy, ale i w tej samej chronologii nieudolnie będę chciał go opisać. Jego fascynacja
kulturą starożytną, zamiłowanie do łaciny w pewnym sensie wymusiły na mnie
wplecenie do tego opisu elementu, który pozwoli choć w części zbliżyć się do poznania
sylwetki Naszego Jubilata. Elementem tym jest rzeźba Michała Anioła przedstawiająca
biblijnego Dawida bezpośrednio przed walką z Goliatem.

SINE CERA
I nie mają racji Ci, którzy myślą, że jest to sugestia aby Jubilat bardziej skupił się
na rzeźbie aniżeli budowaniu masy mięśniowej. Rzeczywistym powodem jest to, że
zarówno wtedy ale również i dziś przywilej sygnowania swoich dzieł napisem SINE
CERA mieli tylko najlepsi rzeźbiarze bez względu na materiał nad którym pracowali.
Miało to nawiązywać do tego, że nieuczciwi rzeźbiarze w Rzymie czy Grecji
przykrywali niedoróbki swych prac woskiem, aby ukryć je przed widzem. Zatem rzeźba
„bez wosku” oznacza najwyższy stopień szczerości i profesjonalizmu; i taki jest nasz
Jubilat.
Życie jest książką, którą zaczynamy pisać w dniu swoich urodzin i jak pisze
Stephen King w książce „Miasteczko Salem” „nikt nie pisze tej długiej powieści
zupełnie sam”. Chciałbym w przypadku Profesora Koroniaka troszeczkę poszerzyć
myśl Stephen King’a – On pisał tę księgę razem z nami i dla nas.
Pierwszy rozdział tej księgi, zgodny zresztą z chronologią wspomnianą przed
chwilą, to przyjście na świat w dniu 24 grudnia 1949 (sobota) małego Henryczka.
Wszystko ma swoje konsekwencje – wybór dnia urodzin także. Od tego momentu
wymyślanie prezentów (nie tylko rodzinie) było hobby naszego Jubilata a głoszona
przez Niego maksyma : że „nic tak nie umacnia więzi międzyludzkich jak drobne
upominki” stała się sławna nie tylko na naszym uniwersytecie.
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Nasz Jubilat dorastał w rodzinie Janiny i Kazimierza wraz z siostrą Zytą i bratem
Hieronimem. Gdy miał lat 14 zmarł mu ojciec i jako najstarszy z rodzeństwa poczuwał
się do obowiązku roztoczenia opieki nad siostrą i bratem. Ta piękna cecha charakteru
towarzyszyła mu zawsze i to nie tylko w stosunku do rodziny i przyjaciół ale bardzo
często w stosunku do przypadkowo poznanych osób.
Henryk Koroniak kończy z wyróżnieniem I Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Kościuszki w Jarocinie. Z okresu tego chciałbym przytoczyć jedynie pewne
prorocze słowa jakie wypowiada Jego nauczyciel i to nie od chemii. Na zjeździe
jubileuszowym swojego Liceum gdzieś około roku 2000, koledzy z klasy i rocznika
zdającego wspólnie maturę (a było to w roku 1967) dostrzegli, że wśród kadry
nauczającej nie ma już nikogo, kto miał z nimi zajęcia. Był jeden wyjątek:
emerytowany nauczyciel chemii, ale i muzyk prowadzący chór szkolny. Jak opowiadał
Jubilat było to tak: podszedł do niego i mówi; - Panie profesorze. Pan mnie zapewne
nie pamięta; nazywam się Henryk Koroniak, matura 1967 Odpowiedź dystyngowanego
Profesora ale i Dyrygenta chóru była natychmiastowa: - Jakżeby nie? Koroniak – tenor !
Tak więc już w szkole średniej zauważono nie tylko pasję do chemii ale również
sceniczne zdolności Jubilata, do których powrócę później.
Studia na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Jubilat rozpoczyna 1967 i kończy
je z wyróżnieniem (cum laude) w roku 1972 uzyskując także medal UAM Sapere aude
dla najlepszych absolwentów. Ten wspaniały, nie tylko dla niego, okres miewał również
i bardziej dramatyczne wątki. Pierwsze kolokwium w pracowni chemii nieorganicznej
zdały jedynie dwie osoby nasz Jubilat i Jasiu Milecki i była to chyba jedyna trójka jaką
podłapał Heniu w czasie studiów. Z perspektywy lat Henryk Koroniak wspomina
pierwszy rok studiów jako ten, gdzie uczył się najwięcej i jak sam mówi, ani przedtem
ani potem nigdy nie był aż tak zmobilizowany do nauki. Na roku był starostą
ekonomicznym a zdobyte doświadczenie przenosi z czasem na działalność w Radzie
Uczelnianej ZSP. To wtedy po raz pierwszy w historii przyznawanie stypendiów trafiło
bezpośrednio do rąk studentów. UAM było pierwszą uczelnią która ten eksperyment
samorządności studenckiej podjęła. Przyjaźnie zawarte w trakcie studiów kultywuje po
dziś dzień organizując zjazdy absolwentów.
Data 8 czerwca 1974 roku to jedna z najważniejszych w Jego życiu. W dniu tym
Danusia wypowiada sławetne słowa „Mój tyś, mój tyś nie oddam Cię nikomu”
- chociaż ani On Zbyszko ani On z Bogdańca.

Razem z Danusią znajdują swoją spokojną przystań. Gwoli ścisłości to nie
8 a 1 czerwca miał być momentem wypowiedzenia sakramentalnego „tak”, na
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przeszkodzie stanęła jednak urzędniczka Stanu Cywilnego, która kategorycznie
oznajmiła, że pierwszy wolny termin przypada na 15 czerwca, co ze zrozumiałych
względów było nie do przyjęcia – przecież 13 czerwca 1974 roku rozpoczynały się
X Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Dzięki niebywałej sile perswazji młodego
kandydata na męża stanęło ostatecznie na dniu 8 czerwca.
Otwarcia na Świat uczył On nie tylko swoich studentów ale i własne dzieci. Czas
nauki, rozwoju, a także podróży to istotny element, którym kieruje się człowiek
Renesansu, stąd trudno się dziwić, że Kasia i Łukasz traktują Świat jak jedną wioskę.
Ulubionym powiedzeniem naszego Jubilata były słowa Honoré de Balzac’a, że nie
ma nic piękniejszego niż: „piękna kobieta w tańcu, koń pełnej krwi w galopie i fregata
pod pełnymi żaglami”. Można się domyślać, że słowa te były motywem Jego nowej
pasji jakim stało się żeglarstwo. Stąd, też młodzieńcza pasja motoryzacyjna z latami
stała się bardziej wyrafinowana czy bardziej subtelna i po zdobyciu patentu sternika
morskiego pojawiają się w Jego życiu pojazdy napędzane siłą wiatru. Życie jednak
przynosi niespodzianki i czasami okazuje się że nie zawsze się jest pierwszym PO
BOGU.

Jak się wydaje Jubilat „zaraził” chemicznie także najbliższe otoczenie. Żona
Danuta jest doktorem biologii. Syn Łukasz obronił w 2004 roku doktorat z chemii
w USA a córka Katarzyna - także chemik - jesienią 2008 obroniła doktorat na
Uniwersytecie w Münster (Niemcy).
W życiu Profesora trudno wytyczyć granicę pomiędzy rodziną a pracą. Dobitnie
spuentował to Jego wnuczek Wojtuś, który w wieku 3 lat, na pytanie kto jest jego
dziadkiem z pełną powagą i zrozumieniem odpowiadał: Henryk Chemicum Koroniak.
Profesor Henryk Koroniak całe swoje zawodowe życie związał z Wydziałem
Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przeszedł wszystkie szczeble
kariery zawodowej od: ukończenia studiów w roku 1972, poprzez doktorat (1976),
habilitację (1987) do uzyskania tytułu profesora (1996) i etatu profesora zwyczajnego
(2000).
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Jest chemikiem organikiem, zainteresowanym badaniem mechanizmów reakcji,
uznanym autorytetem naukowym w zakresie badań związków fluoroorganicznych.
Wypromował dotychczas 18 doktorów, około 100 magistrów a kolejnych kilku
doktorantów finalizuje prace doktorskie pod jego kierunkiem. Kieruje Zakładem
Syntezy i Struktury Związków Organicznych na Wydziale Chemii UAM
w Poznaniu.
Jego działalność badawcza jest udokumentowana ponad 100 publikacjami
z oryginalnych badań naukowych w czasopismach o najwyższym IF (np. Accounts of
Chemical Research, Journal of the American Chemical Society, Journal of Organic
Chemistry, Tetrahedron, Tetrahedron Letters, Journal of Fluorine Chemistry, etc.) jak
i licznymi pracami popularyzatorskimi wydawanych w języku polskim. Jest Edytorem
(wspólnie z prof. Janem Barciszewskim) serii wydawniczej Na pograniczu chemii
i biologii (monografia ukazuje się od roku 1998, obecnie ukazał się tom XXXVIII
serii). Jest członkiem Editorial Board Journal of Fluorine Chemistry (wydawanego
przez Elsevier). Ma szerokie kontakty międzynarodowe. Był zapraszany na wiele
konferencji naukowych, także jako wykładowca m.in. na uczelniach amerykańskich,
niemieckich, japońskich, chińskich. Pierwszy staż naukowy odbywa w grupie
Profesora Wiliama Dolbiera. Z pobytem tym wiąże się pewna dykteryjka, którą
w nadziei, że nie narażę na szwank powagi czasopisma chciałbym przytoczyć. Byliśmy
razem z Henrykiem na stażu naukowym (post doctoral), On u Profesora Dolbiera, a ja
u Profesora Laitinena (Department of Chemistry, University of Florida, Gainesville
USA). Profesor Dolbier (wówczas Dziekan Wydziału) dwa razy w roku organizował
integracyjne pikniki dla pracowników wydziału, na które zapraszał również takie osoby
jak my. Każda z nacji starała się przedstawić jakąś ciekawostkę związaną z ich krajem,
najczęściej były to różnego rodzaju regionalne smakołyki. I wtedy nasz Jubilat wpadł na
szatański pomysł – Piotruś zaśpiewamy im piosenkę Krawczyka i Smolenia
– „Dziewczyny, które mam na myśli”. Przytaczam tu powyższe zdarzenie, nie po to aby
w czytelniku wywołać wrażenie, że było to na one czasy wydarzenie muzyczne na
Florydzie czy nawet w USA. Faktem jest jednak to, że nie zdążyliśmy jeszcze wrócić
do Gainesville a po mieście rozniosła się plotka jakoby Willie Nelson i Julio Iglesias
ukradli młodym postdoct’om z Polski szlagier, który był wówczas bardzo popularny
w Stanach tzn. “To all the girls I’ve loved before, Who travelled in and out my door…”.
Mogę więc stwierdzić, że po latach spełniły się prorocze słowa nauczyciela śpiewu
z Jarocina. Starając się być jednak trochę bardziej poważnym nie mogę nie zauważyć
i głośno wyartykułować, że Profesor Dolbier był jednym z bardziej oddanych i bardzo
życzliwych profesorów z jakimi mieliśmy przyjemność pracować w USA. Za ten
szczególny stosunek w odniesieniu do młodych naukowców z za żelaznej kurtyny
dzięki staraniom Henryka Koroniaka, uzyskał na naszej uczelni tytuł Doktorat Honoris
Causa.
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Na równi z pracą naukową praca z młodzieżą i dla młodzieży była jego wielką
pasją. Od wielu lat prowadzi kursowy wykład z chemii organicznej czy wykład
fakultatywny z zaawansowanych metod syntezy organicznej. Był On inicjatorem
i jednym z trzech tłumaczy (przekładu na język polski) jednego z najlepszych na rynku
światowym podręczników Chemia organiczna Johna McMurry’ego (wraz
z rozwiązaniami problemów i zadań - 3 tomy o objętości ponad 2000 stron). Tłumaczył
również Mechanizmy reakcji organicznych, (Richard A. Jackson, PWN 2006) jak
również podręczniki z toksykologii „Podstawy toksykologii środowiska” Sigmunta
Zakrzewskiego (PWN, trzy wydania 1996, 1997 oraz 2000) oraz „Toksykologia
środowiska” Stanley’a Manahana (PWN, 2007)
Jego wysiłki dostrzegała młodzież akademicka. Wielokrotnie był laureatem
w konkursie na „Najlepszego Profesora” (wybieranego przez studentów). Jest
niekwestionowanym autorytetem wśród młodych pracowników nauki – Longo Sed
Proximus Intervallo.
Był najdłużej urzędującym dziekanem na Wydziale Chemii. Pełni tę funkcję
w latach 1996-2002 (dwie kadencje) oraz od 2012 do dnia dzisiejszego (dwie kadencje).
Potrafił wytworzyć dobrą atmosferę dla prowadzonych badań, stworzyć mechanizmy
sprzyjające premiowaniu najlepszych grup badawczych. Zabiegał On także o jak
najszerszą współpracę zagraniczną oraz o jak najlepszą jakość kształcenia studentów
i doktorantów.

Profesor dr hab. Henryk Koroniak jest uznanym autorytetem naukowym, o czym
świadczą liczne zaproszenia na zjazdy i sympozja naukowe, recenzowane przez niego
prace doktorskie, habilitacyjne, wnioski profesorskie.
Był członkiem z wyboru: Komitetu Badań Naukowych na kadencję 2000-2004,
a także na lata 2004-2008. Od czerwca 2008 roku wybrany na kolejną kadencję członka
Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2007 roku został
członkiem Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Przez dekadę był również członkiem Komitetu Chemii PAN. W 2008 roku wszedł
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w skład Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, której jednym z elementów
działalności jest przyznawanie Nagród Fundacji Nauki Polskiej czyli tzw. Polskie
Noble. Uczestniczy w działalności towarzystw naukowych, m.in. Polskiego
Towarzystwa Chemicznego i American Chemical Society. Jest członkiem
międzynarodowego Steering Committe of Symposia on Fluorine Chemistry.
W uznaniu zasług został Chairmanem prestiżowego, odbywającego się co trzy lata, XIV
European Symposium on Fluorine Chemistry, które odbyło się w Poznaniu w 2004
roku. I to jest ten moment kiedy po raz kolejny mogę wrócić do kariery jaką
przepowiedział mu nauczyciel śpiewu, sądzę, że jednak nie przypuszczał, że jego pupil
wyląduje na deskach Teatru Wielkiego – a było to zwieńczenie powyżej wspomnianej
konferencji. Oczywiście nie śpiewał, chociaż kilka osób tego oczekiwało….

W październiku 1996 wraz z nieżyjącym już Profesorem Jackiem Namieśnikiem
tworzą Porozumienie Dziekanów Wydziałów Chemicznych w Polsce. Profity jakie
Wydziały Chemiczne uzyskały w związku z pracami tego porozumienia są nie do
przecenienia.

W ramach Porozumienie Dziekanów Wydziałów Chemicznych w Polsce Prof. dr
hab. Henryk Koroniak koordynuje kilka projektów finansowanych ze środków
europejskich, w którym uczestniczyły praktycznie wszystkie jednostki kształcące
chemików w Polsce wspólnie z ośrodkami z m.in. Hiszpanii, Francji, Niemiec, Szwecji,
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Szkocji. Jest koordynatorem finansowanego w ramach 5PR Centrum Doskonałości, był
polskim przedstawicielem w organach Komisji Europejskiej. Henryk Koroniak jest
członkiem Komitetu Wykonawczego ECTNA (European Chemistry Thematic Network
Association), organizacji wyznaczającej standardy nauczania chemii w Europie.
W latach 2008 – 2014, jako jedyny polski przedstawiciel nauk chemicznych wszedł
w skład panelu ekspertów European Research Council dla oceny Advanced Research
Grants. W uznaniu zasług zostaje wybrany w dniu 16 kwietnia 2009 roku na funkcję
President the European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA). Charakter
naszego Jubilata oddaje Jego postawa w trakcie konferencji ECTN odbywającej się
w dniach od 15-17 kwietnia 2010 roku w Montpelier. W ostatnim dniu konferencji
dochodzi do wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull w południowej Islandii a zawieszenie
wszystkich lotów praktycznie odcięło nam powrót do kraju. Kiedy wszystkie próby
rezerwacji samochodu skończyły się niepowodzeniem i przygaszeni siedzimy przy
szklaneczkach piwa zauważamy nagle, że wśród nas brakuje Henryka. Nie wiem co
bardziej nas ucieszyło, kiedy po dwóch godzinach powrócił On do hotelu: Jego
uśmiechnięta twarz czy też kluczyki do samochodu który jakimś cudem udało mu się
wypożyczyć aby wrócić do Poznania.

Sylwetkę Henryka Koroniaka chciałbym spuentować słowami Arystotelasa: „Rób
rzeczy, których mógłbyś nie robić…- to słowa Arystotelesa na pytanie małego
Aleksandra Wielkiego – co powinienem robić aby stać się wielkim. W grupie tych
działań chciałbym wymienić jedynie kilka z nich. Gdy kilka lat temu, jako prodziekan
ds. studenckich, przyszedłem do dziekana Koroniaka z listem od Wspólnoty Polskiej
(działającej przy Senacie RP) z prośbą o uczestnictwo w programie „Wschód – Zachód
łączy nas Polska” odpowiedź była natychmiastowa – długi należy spłacać. Mówiąc
o długach miał On na myśli i te w stosunku do ludzi, których zawierucha wojenna
zostawiła poza granicami macierzy ale i w odniesieniu do losu, który pozwolił nam
w ciężkich czasach korzystać z dobrodziejstwa staży zagranicznych. Pomimo, że
program był zaplanowany jako akcja jednorazowa Dziekan rok rocznie organizuje dla
młodzieży z Wileńszczyzny wykłady, pokazy chemiczne (NKCh) i spotkania
z ciekawymi ludźmi (trwa to już 8 rok).
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Nie samą chemią człowiek żyje – to druga grupa tych działań. W marcu 2015 roku,
organizuje w Holu Głównym, Collegium Chemicum Pierwszy Koncert Wiosenny,
który spotkał się z entuzjastycznym uznaniem nie tylko pracowników ale co
najważniejsze i gawiedzi studenckiej. Od tego czasu koncerty te weszły na stałe do
„repertuaru kulturalnego” Wydziału Chemii i odbywają się corocznie. Ostatni z nich
odbył się 23 marca 2019 roku (V Koncert Wiosenny) i był zatytułowany Grechuta ‐
malarz najpiękniejszych uczuć….

Ale sztuka to nie tylko śpiew, stąd też w Holu Chemikum pojawiają się wystawy
malarskie, które rozpoczyna znany portrecista Andrzej Okińczyc swoim wernisażem
zatytułowanym Obrazy (2013 r.). Do dnia dzisiejszego takich wystaw odbyło się 13,
a prace swoje prezentowali między innymi: Jacek Gulczyński, Andrzej Wielgosz,
Mirosław Adamczyk, Piotr Szurek, Piotr C. Kowalski, Marcin Markowski, Bartek
Otocki, Maria Gostylla-Pachucka, Bogdan Wojtasiak i Marcin Kęszycki.
Mając na uwadze, że „Życie jest krótkie, sztuka zbyt długa, okazja ulotna… ale
pamięć może być wieczna” wykorzystuje swoje przyjaźnie z bohemą malarską
Poznania i doprowadza do namalowania galerii portretów Dziekanów Chemii. Chyba
inne jednostki nam – Wydziałowi Chemii tego zazdroszczą.
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Drogi Jubilacie, Drogi Profesorze, Drogi Przyjacielu, mając w pamięci co dla nas
zrobiłeś i co mógłbyś jeszcze zrobić, nie mogę zakończyć inaczej jak parafrazą słów
ojca Kamińskiego z Kamieńca Podolskiego:
Dla Boga, panie Koroniak! Larum grają! Wojna! Nieprzyjaciel w granicach! A Ty
się nie zrywasz? Szabli nie chwytasz? Na koń nie siadasz? Na emeryturę się wybierasz
?
Wiem jednak, że to nie te czasy, że szabla to też nie Twój ulubiony oręż, dlatego
życzymy Tobie abyś walczył tym czym walczyłeś dotychczas – dobrą radą, pomocą
i uśmiechem. I zawsze pamiętaj, że po to stworzono Uniwersytety i po to są tacy
profesorowie jak Ty, aby głupiec nie uczynił filozofię szaleństwem, naukę przesądem
a sztukę pedanterią.

Pisz kolejne rozdziały czego Ci serdecznie życzą

Sincerely
Yours
Friends

Prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn
Wydział Chemii UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
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ZAKŁAD SYNTEZY I STRUKTURY ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM
- PODRÓŻ SENTYMENTALNA

Historia Zakładu Syntezy i Struktury Związków Organicznych jest
nierozerwalnie wpleciona w historię Wydziału, ale jest to również historia ludzi
będących jego pracownikami i tych, którzy nadawali Zakładowi kierunek. Wydział
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu w Poznaniu powstał w roku 1951 po
restrukturyzacji Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Sama Uczelnia zyskała
swojego patrona w roku 1955; uniwersytetowi nadano imię Adama Mickiewicza.
W roku 1969 na pięciu wydziałach UAM utworzone zostały instytuty jako
podstawowe jednostki naukowo-dydaktyczne. W ramach Wydziału zaczął
funkcjonować, jako samodzielna jednostka, Instytut Chemii. We wrześniu 1978 roku
otrzymuje on prawa Wydziału, a całkowitą autonomię i nazwę Wydziału Chemii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza uzyskuje na początku 1981 roku. W roku 1978
powstaje też Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych, którego
kierownikiem został profesor Krzysztof Golankiewicz, a od roku 2001 profesor
Henryk Koroniak. Moja przygoda z chemią organiczną zaczęła się i ciągle toczy się
w tym Zakładzie, u boku dwóch mentorów, autorytetów i wspaniałych naukowców.
Jest bardzo trudno krótko i zwięźle scharakteryzować postacie dwóch kierowników
Zakładu, myślę że pomimo wielu różnic charakteru łączyła Ich cecha tak bardzo
ważna we wzajemnych relacjach. Na Sympozjum z okazji 70-ciolecia profesora
Koroniaka padły słowa będące cytatem z Ludzie jak wiatr Krystyny Siesickiej:
„Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przechodzą przez życie i nic po nich nie zostaje;
drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane jak drzewa po huraganie.
A INNI wieją jak trzeba. Tyle, żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować. I po
TYCH zostaje piękno tego świata”. Słowa te w sposób piękny i bardzo trafny
charakteryzują Ich Obu.
Profesor Golankiewicz tuż po obronie doktoratu wyjechał na roczne stypendium
fundacji Rockefellera do Uniwersytetu Harvarda w Cambridge gdzie pracował
w grupie badawczej R. B. Woodwarda, późniejszego laureata Nagrody Nobla. Jego
drugim zagranicznym stażem był pobyt w University of Ilinois, w grupie profesora
N. J. Leonarda i właśnie ten wyjazd zaważył na Jego dalszych zainteresowaniach
naukowych i tym samym na profilu badawczym powstałego kilka lat później Zakładu.
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Była to tematyka znajdująca się w ogólnym nurcie prac dotyczących kwasów
nukleinowych oraz układów modelowych nukleotydów, w których ugrupowania
fosforanowo cukrowe zostały zastąpione mostkami polimetylenowymi. Wokół Niego
zaczął się tworzyć prężny zespół młodych naukowców z pasjami badawczymi
skupionymi na chemii oligonukleotydów, analogów dinukleotydów, nukleozydów
i zasad kwasów nukleinowych. W momencie utworzenia Zakładu jego potencjał
naukowo-badawczy tworzył zespół pracowników naukowych, w olbrzymiej większości
już po doktoracie, będących uczniami profesora Golankiewicza, zespół ze
sprecyzowaną tematyką i zainteresowaniami badawczymi. Po doktoracie niemal każdy
z członków Jego zespołu wyjeżdżał na staż zagraniczny, co było uznawane przez
Profesora za podstawowy warunek dalszej samodzielnej pracy naukowej. Wyjazdy
zagraniczne do renomowanych ośrodków badawczych, głównie w USA, jak również
coraz bardziej ukierunkowane i zróżnicowane pasje badawcze, zaczęły owocować
tematykami odbiegającymi od początkowego głównego nurtu badań. Jerzy Langer
podjął tematykę chemii i fizykochemii półprzewodników organicznych, początkowo
w ramach grupy badawczej Zakładu, a następnie rozwijał tę tematykę w samodzielnej
Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii. Tematyka Lecha Celewicza
ewoluowała poprzez oddziaływania zasad kwasów nukleinowych z aminokwasami do
syntezy i właściwości biochemicznych modyfikowanych nukleotydów; w roku 2002
został kierownikiem Laboratorium Chemii Nukleozydów i Nukleotydów.
Zainteresowania badawcze Andrzeja Rajchela zaczęły się skupiać na badaniach
z pogranicza fizyki i chemii, a dotyczyły między innymi syntezy i właściwości soli
TCNQ. Lucjan Strękowski związał swoją naukową karierę z Wydziałem Chemii na
Georgia State University w Atlancie, gdzie od roku 1984 był profesorem tego
Uniwersytetu. Aleksander Jankowski w 2001 roku został prezesem polskiego oddziału
firmy Sigma-Aldrich. I w końcu Henryk Koroniak; jego naukowe wyjazdy do
laboratorium prof. W. R. Dolbiera na University of Florida w Gainesville, dały
początek drugiej wiodącej tematyce w Zakładzie, tematyce związków
fluoroorganicznych. Wspomniane osoby to tylko niektóre z tych, które tworzyły w roku
1978 trzon naukowo badawczy Zakładu Syntezy i Struktury Związków Organicznych.
Profesor Golankiewicz wypromował w sumie 21 doktorów, w tym również skromną
osobę autorki tego tekstu, a siedmiu Jego uczniów i współpracowników jest
profesorami na uczelniach polskich i zagranicznych.
Wieloletnią tradycją Zakładu były coroczne spotkania z okazji Nowego Roku,
uczestniczyli w nich nie tylko członkowie zespołu Profesora, ale także liczni zaproszeni
goście, w tym również pracownicy obsługi technicznej. Spotkania te były duże, gwarne,
miały niepowtarzalną atmosferę, ciepłą i serdeczną, miały niepowtarzalnego ducha.
Odbywały się początkowo w gabinecie Profesora i przyległym do niego laboratorium,
później już w salce seminaryjnej Zespołu Chemii Organicznej. Nie były to czasy
cateringu i nakryć jednorazowych, były one sporym polem możliwości i popisów
kulinarnych osób w nich uczestniczących. Zwyczaj ten przetrwał do dnia dzisiejszego,
zmienił się tylko Gospodarz tych spotkań i co niektóre dania (już nikt nie robi bigosu).
Pojawił się też zwyczaj upamiętniania tych spotkań i robienia pod choinką grupowego
zdjęcia całego zespołu Zakładu. A jeżeli były to zdjęcia zespołu robione już przy innej
okazji, to i tak były one nazywane „zdjęciami z choinką”, już bez choinki.
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Zdjęcie 1. Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych, rok 1991. Od strony prawej w pierwszym
rzędzie stoją: Henryk Koroniak, Andrzej Rajchel, Michał Kiełczewski, Magda Mazur, Krzysztof
Golankiewicz, Hanna Wójtowicz, NN i Aleksander Jankowski

Zdjęcie 2. Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych, rok 2018. „Zdjęcie z choinką”
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Na początku roku 1995 w Collegium Chemicum wybuchł pożar wschodniego
skrzydła budynku zajętego przez poszczególne zakłady Zespołu Chemii Organicznej.
Szczęśliwie obyło się bez ofiar i dotkliwych strat, natomiast wstrzymało to na długo
prace naukowe w Zakładzie. Przez długi okres czasu Zakład był odcięty od prądu,
a zadymione i zasmolone pokoje i laboratoria wymagały generalnego remontu.
Symboliczne „przekazanie pałeczki” w Zakładzie nastąpiło w 2001 roku, kiedy to
profesor Golankiewicz odchodził na emeryturę. Uroczysty jubileusz 70-lecia Profesora
został zorganizowany w Koszutach, w stylowym osiemnastowiecznym dworku
położonym około 30 km od Poznania. Drugie, o wiele bardziej smutne pożegnanie
nastąpiło siedem lat później, 26 maja 2008 roku. W ostatniej drodze żegnali profesora
Golankiewicza jego dawni uczniowie, współpracownicy i przede wszystkim przyjaciele
- wśród nich żegnał Go profesor Koroniak pięknymi słowami Horacego Non omnis
moriar. A mi Jego osoba będzie się zawsze kojarzyć z uśmiechem, życzliwością
i przyjaźnią.

Zdjęcie 3. Profesor Krzysztof Golankiewicz i profesor Henryk Koroniak. Koszuty, 21.10.2001
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Zdjęcie 4. Uroczystość z okazji 70-tych urodzin profesora Golankiewicza. Koszuty, 21.10.2001

Przełomowy rok 2001 niewiele zmienił w strukturze i funkcjonowaniu Zakładu,
natomiast coraz prężniej zaczęła rozwijać się tematyka związana z chemią związków
fluoroorganicznych, Zakład stał się jedną z wiodących jednostek badawczych w Polsce
zajmującą się syntezą i badaniami strukturalnymi związków organicznych
zawierających fluor. Poza ciągłym kontaktem z zespołem profesora W. R. Dolbiera
w USA, zostały nawiązane kontakty naukowe z czołowymi laboratoriami w Europie
zajmującymi się chemią fluoru. Były to między innymi laboratorium profesora
G. Haufe na University of Munster i laboratorium profesora G.-V. Röschenthalera na
Jacobs University w Bremie. W ich zespołach pogłębiali i wykorzystywali swoją
wiedzę zarówno doktoranci Zakładu, jak i ci którzy jechali tam już na staż
postdoktorski.
W lipcu 2004 roku w Poznaniu miała miejsce organizowana przez profesora
Koroniaka jako chairmana międzynarodowa konferencja fluorowa 14th European
Symposium on Fluorine Chemistry. Był to czas, kiedy poszczególne wydziały UAM
dopiero stopniowo przenosiły się na nowy kampus na Morasku, dla Wydziału Chemii
czas przeprowadzki jeszcze nie nadszedł, a gościnnych progów użyczył konferencji
Wydział Matematyki i Informatyki w budynku Collegium Mathematicum na Morasku.
Druga duża miedzynarodowa konferencja fluorowa, 7th Fluorine Days, organizowana
przez profesora Koroniaka przy czynnym udziale wszystkich członków Zakładu,
odbędzie się w lipcu 2020 roku, tym razem już w budynku Wydziału Chemii. W roku
2012 do użytku został oddany potężny i nowoczesny budynek Collegium Chemicum na
kampusie Morasko. Z powodów czysto finansowych i niemożności wyposażenia
wszystkich laboratoriów i pracowni badawczych, Wydział Chemii przenosił się do
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nowego lokum sukcesywnie; w pierwszej kolejności zostały tam przeniesione wszystkie
zajęcia dydaktyczne, a następnie poszczególne Zakłady. W roku 2014 Zakład Syntezy
i Struktury Związków Organicznych ostatecznie przeniósł się do nowoczesnych
laboratoriów w nowym gmachu Wydziału. Z nostalgią można wspominać niemal
stuletni budynek starego Collegium Chemicum położony przy ulicy Grunwaldzkiej 6,
było to miejsce po trochu magiczne, owiane wieloma wspomnieniami. Pokolenia
chemików pracowały i studiowały w starym gmachu, budując wyjątkową atmosferę
stanowiącą duszę tego budynku. Myślę, że i naszym, i ich pragnieniem jest to, by nowy
gmach na Morasku przejął i kultywował tego pozytywnego ducha poprzedniej siedziby.
W grudniu 2019 roku odbyło się sympozjum zatytułowane „Nie tylko fluor”
z okazji Jubileuszu 70-tych urodzin profesora Koroniaka. Pozwolę sobie zacytować tym
razem samego Profesora, z wywiadu umieszczonego w obszernym opracowaniu
Wydział Chemii - 35 lat. „Sytuacja w polskiej nauce jest taka – można oczekiwać
laurów i medali, można oczekiwać aż zostanie się dostrzeżonym przez środowisko, ale
już po uzyskaniu tytułu profesora zwyczajnego, następnym etapem jest tylko profesor
emerytowany. TO TEŻ PIĘKNE”.

Zdjęcie 5. Sympozjum z okazji Jubileuszu 70-tych urodzin profesora Koroniaka. Poznań, 6-7.12.2019
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Profesor Koroniak wypromował 18 młodych wspaniałych ludzi, którzy pod jego
opieką naukową zrobili doktoraty. Kilku innych swoje prace doktorskie już kończy
i niedługo będą „wypuszczeni w świat”. Rok 2019 to rok potężnych zmian na
wszystkich Uczelniach w Polsce, chociaż Zakład ominęły znaczące zawirowania
i zmiany, huraganu nie było. W chwili obecnej w Zakładzie Syntezy i Struktury
Związków Organicznych jest pięciu samodzielnych pracowników naukowych, siedmiu
doktorów i dziewięciu doktorantów. Profesor Koroniak pozostaje jeszcze w roku 2020
Dziekanem Wydziału Chemii i kierownikiem Zakładu. A kiedy zjawiam się w Jego
gabinecie, to ciągle i nieodparcie znane już pojęcia narzucają mi się we wspólnych
relacjach; to uśmiech, życzliwość i przyjaźń.

Dr hab. Hanna Wójtowicz-Rajchel, prof. UAM
Wydział Chemii UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
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SZCZĘŚCIE I CIĘŻKA PRACA
W OPRACOWYWANIU LEKÓW

LUCK AND HARD WORK IN DRUG DISCOVERY

Łukasz Koroniak

DSM Biomedical B.V., Koestraat 1, 6167 RA Geleen, Netherlands
*e-mail: Lukasz.Koroniak@DSM.com
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Łukasz Koroniak jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu gdzie w roku 1999 otrzymał tytuł magistra. Łukasz studia
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w przemyśle biotechnologicznym w Abraxis Bioscience. W roku 2010 Łukasz przeniósł
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ABSTRACT
Luck is one of the critical factors determining outcome of many activities we
are involved in. In chemistry, and specifically in drug discovery a strike of luck can
determine a successful study outcome leading to an approval of potentially
blockbuster drug consequently offering a new treatment option for patients in need.
On the other hand, lack of luck can often result in termination of activities, wasted
resources and years of studies and often have negative impact on a fate
of companies and its employees.
In a similar fashion, hard work is critical for one’s success. It is not meant
in a literal fashion, but rather from the perspective of “going the extra mile”
in scientific research and development. It is meant as a proper approach to analysis
of study outcome and understanding the reasons “why”, rather than accepting
simply yes/no outcomes.
Below article discusses two instances where certain level of luck and extra
effort invested in understanding of widely available results led to development
of two novel therapeutics in oncology field. Described stories deal with
development of Abraxane, novel formulation of paclitaxel commercialized by
Abraxis Bioscience as well as enzalutamid (Xtandi®) discovered at UCLA and
developed and commercialized by Medivation and Astellas Pharma.

Keywords: chemotherapy, paclitaxel, enzalutamide, androgen receptor, prostate
cancer, drug discovery
Słowa kluczowe: chemoterapia, paclitaxel, enzalutamide, receptor androgenowy,
rak prostaty, opracowywanie leków
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
EPR
AR
NPs
SPARC
SAR

– Enhanced Permeability and Retention
– Androgen Receptor
– Nanoparticles
– Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine
– Structure Activity Relationship

SZCZĘŚCIE I CIĘŻKA PRACA W OPRACOWYWANIU LEKÓW

137

WPROWADZENIE
Jak to mówią… ”od genów nie uciekniesz”. Patrząc na mojego Tatę, któremu
dedykowany jest ten artykuł z okazji 70-tych urodzin , mogę łatwo stwierdzić ze dwie
cechy które miały ogromny wpływ na to co robię to miłość do nauki (nie tylko chemii) i
łatwość w nawiązywaniu kontaktów z naprawdę niesamowitymi ludźmi. W odróżnieniu
od Jubilata, nigdy nie byłem materiałem na akademika głównie z powodu naturalnej
niechęci do pisania (w związku z tym, mam nadzieję że ten artykuł nie będzie przez
mojego szanownego Tatę określony jako ”wypociny”). Pomimo tego, praca w
przemyśle pozwoliła mi na pracę naukową, dała szanse na prace z niesamowitymi
ludźmi i pozwoliła doświadczyć opracowania dwóch leków które w ostatnich latach
zaoferowały nowe terapie i możliwości w onkologii.
1.

ABRAXANE

1.1. PACLITAXEL (TAXOL®)

Od czasu izolacji z kory cisa krótkolistnego (Taxus brevifolia), odkrycia
w 1971 roku [1-3] i późniejszego zatwierdzenia jako leku paclitaxel (Taxol®)
(Rys. 1) bardzo szybko stal się jednym z ulubionych celów chemików syntetyków.
Ich starania zaowocowały opracowaniem syntezy totalnej na początku lat 90-tych.
Do dzisiaj dyskusje dotyczące kto był pierwszy wywołują wiele emocji wśród
znawców tematu – czy uznawać pierwszą syntezę zaakceptowaną do publikacji
(1994 - Holton [4-5]), czy też pierwszą opublikowaną syntezę (1994 – Nicolau [6]).

Rysunek 1.
Figure 1.

Struktura paclitaxelu
Paclitaxel structure

Pomimo szeroko zakrojonych prac nad syntezą totalną, oczywiste było iż
żaden z opracowywanych procesów nie będzie nadawał się do produkcji
przemysłowej. Skomplikowana, policykliczna struktura oraz obecność wielu
centrów chiralnych to tylko niektóre powody wymagające wieloetapowej syntezy
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totalnej o bardzo niskiej wydajności. Przez wiele lat, paclitaxel dla potrzeb
przemysłu otrzymywany był przez ekstrakcje z kory drzewa z którego został
pierwotnie wyizolowany. Był to proces żmudny i nieprzyjazny środowisku. Cis
krótkolistny jest drzewem dosyć rzadkim i wolno rosnącym, co w połączeniu
z niską wydajnością procesu ekstrakcji (dawka potrzebna do leczenia jednego
pacjenta wymagała użycia kory z ok. 100 drzew) doprowadziło do prawie
całkowitego wyginięcia tego gatunku [7]. Już w roku 1989 Holton opracował
proces semi-syntezy paclitaxelu ze związku pochodzącego z igieł spokrewnionego
z cisem krótkolistnym gatunku [8]. Wyekstrahowana z szeroko dostępnych igieł
cisu pospolitego 10-deacylobakatyna III (Rys. 2) została przekształcona
w paclitaxel z blisko 80% wydajnością. Dosyć szybko proces ten został nabyty
w formie licencji przez Bristol-Myers Squibb i problem z dostępem do niezbędnych
ilości tego leku został rozwiązany.

Rysunek 2.
Figure 2.

Struktura 10-deacylobakatyny III
Structure of 10-deacylbaccatin III

Z punktu widzenia farmaceutycznego paclitaxel ma działanie anty-mitotyczne
polegające na stabilizacji mikrotubul, nie pozwalając na ich depolimeryzację [9-13].
Uniemożliwia to niezbędne w procesie podziału komórek (mitozy) rozdzielenie
chromatyd siostrzanych i wędrówkę chromosomów. W konsekwencji
powodowanych zaburzeń mitozy komórka umiera. Jako iż działanie to jest
wyolbrzymione w przypadku komórek ulegających szybkiemu podziałowi,
paclitaxel bardzo szybko znalazł zastosowanie w onkologii i przez lata stal się
jednym z podstawowych leków używanych w chemoterapii. Dotychczas paclitaxel
znalazł zastosowanie w leczeniu różnych rodzajów nowotworów i potwierdził
swoją przydatność jako lek bezpieczny i bardzo efektywny. W związku z tym
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paclitaxel jest uwzględniony na Liście Leków Podstawowych Światowej
Organizacji Zdrowia.
1.2. PROBLEM Z (POZORNIE) DOSKONAŁYM LEKIEM

Jednym z głównych wyzwań stojących przed firmami farmaceutycznymi jest
transfer obiecujących związków chemicznych ”Bench to Market”, polegający na
przekształceniu nowego (lub obecnego) związku aktywnego w lek. Główne
problemy pojawiające się na tym etapie często dotyczą rozpuszczalności, absorbcji
lub metabolizmu w organizmie pacjenta (właściwości farmakokinetycznych).
W wielu przypadkach związki wykazujące bardzo obiecującą aktywność
w warunkach laboratoryjnych stają się przedmiotem szeroko zakrojonych działań
nad rozwojem formulacji niezbędnych do komercjalizacji ostatecznego leku.
Pomimo iż paclitaxel przez lata potwierdził swoją mocną pozycję w onkologii,
było oczywiste iż związek ten posiada kilka zasadniczych wad. Jedną z głównych
jest bardzo niska rozpuszczalność paclitaxelu w roztworach wodnych, których
przygotowanie jest niezbędne przy sporządzaniu tzw. wlewek dożylnych
używanych w onkologii. W procesie rozpuszczania paclitaxelu i przygotowywania
niezbędnych wlewek szeroko używany był i jest etanol i Cremophor EL®
(polietoksylowany olej rycynowy). Pomimo użycia tych związków rozpuszczalność
paclitaxelu wciąż była niska, co wymagało wielogodzinnych wlewek w celu
zapewnienia wymaganej dawki. Dodatkowo, polietoksylowany olej rycynowy
odpowiedzialny był za większość zaobserwowanych w warunkach klinicznych
efektów toksycznych podczas terapii paclitaxelem [14]. W kontekście zapewnienia
jak najbardziej przyjaznej pacjentowi terapii onkologicznej, kombinacja
chemofarmaceutyka z powyższymi, toksycznymi związkami jest sytuacją bardzo
daleką od idealnej.
Problem ten i związana z nim szansa została zauważona w drugiej połowie lat
90-tych przez grupę z małego start-up VivoRx, później przekształconego w Abraxis
BioScience. Pomysł na rozwiązanie tego problemu był bardzo prosty - Abraxis
postanowił użyć do tego celu szeroko dostępnego i bardzo łatwo rozpuszczalnego
w roztworach wodnych białka – albuminy osocza. W opracowanym przez Abraxis
procesie paclitaxel i albumina zostały przekształcone w nanocząstki (NPs), które
charakteryzowały się doskonalą rozpuszczalnością w roztworach wodnych (Rys. 3).
W konsekwencji pojawiła się możliwość zastąpienia wielogodzinnych wlewek
przez jeden zastrzyk.
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Rysunek 3.
Figure 3.
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Abraxane
Abraxane

Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za podejściem Abraxis Bioscience
była szeroko obecna na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych
koncepcja Enhanced Permeability and Retention (EPR) [15-16]. Według tej teorii,
NPs obecne w krwiobiegu powinny akumulować się w okolicach nowotworów, co
spowoduje iż chemoterapeutyk znajdujący się w NPs zostanie selektywnie
dostarczony do nowotworu.
1.3. W KOŃCU O SZCZĘŚCIU….

Od czasu pojawienia się teorii EPR wiele firm i ośrodków akademickich
próbowało wykorzystać NPs do selektywnego dostarczania substancji aktywnych
do nowotworów. Większość, nawet prawie wszystkie z tych prób, skończyły się
niepowodzeniem, a wykorzystanie EPR okazało się niewystarczające do osiągniecia
wymaganego efektu terapeutycznego.
Jednym z nielicznych sukcesów w dziedzinie NPs selektywnie dostarczających
substancje aktywną w okolice nowotworu okazał się Abraxane – efekt pomysłu
Abraxis Bioscience. Abraxane został po raz pierwszy zatwierdzony jako lek w 2005
roku i od tego czasu stał się jednym z najbardziej efektywnych i najlepiej
sprzedających się leków onkologicznych w historii.
Dlaczego więc, przy ogólnym niepowodzeniu produktów opartych o EPR
Abraxane okazał się tak dobrym lekiem? Związane jest to trochę ze szczęściem
wyboru odpowiedniej proteiny użytej do poprawienia rozpuszczalności paclitaxelu.
Albumina osocza jest najbardziej rozpowszechnionym białkiem osocza i występuje
często w formie połączonej z innymi związkami odpowiadając za ich transport we
krwi. Jednym z typów związków, za których transport odpowiada albumina osocza
są różne związki odżywcze. To właśnie mechanizm odpowiedzialny za
”wyłapywanie” i transport albuminy osocza z przyłączonymi związkami
odżywczymi przez śródbłonek do komórek jest odpowiedzialny za efekt
terapeutyczny wywoływany przez Abraxane.
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Na powierzchni śródbłonka obecne są receptory GP60. Po rozpoznaniu
albumina osocza łączy się z GP60, co powoduje jej transport z przyłączonymi
związkami do obszaru pomiędzy naczyniem krwionośnym a komórkami [17] (Rys.
4).

Rysunek 3.
Figure 3.

Mechanizm Receptora GP60
GP60 Receptor Mechanism

W przypadku Abraxane albumina osocza związana jest z paclitaxelem
i w efekcie kompleks ten jest przetransportowany z krwi i wydzielony przy
komórkach rakowych. W następnym kroku SPARC (Secreted Protein Acidic and
Rich in Cystein) – proteina często wydzielana przez różne typy komórek rakowych,
stymuluje uwolnienie paclitaxelu z kompleksu z albuminą osocza i umożliwia
dyfuzje paclitaxelu do komórek rakowych [18].
Ten prosty mechanizm zadecydował o sukcesie terapeutycznym Abraxane,
leku który od momentu zatwierdzenia 15 lat temu stał się jednym z bardziej
udanych leków używanych w chemoterapii.
2. ENZALUTAMID (Xtandi®)
2.1. RAK PROSTATY I ROLA RECEPTORA ANDROGENOWEGO (AR)

Rak gruczołu krokowego, lub rak prostaty jest jednym z najczęściej
występujących nowotworów u mężczyzn. Rak prostaty jest typem nowotworu
zależnego od hormonów, w szczególności of androgenów. Obecny na powierzchni
nowotworu AR, gdy aktywowany przez androgen (np. testosteron), powoduje
szybki wzrost i podział komórek rakowych [19]. W początkowym stadium raka
prostaty – tzw. stadium zależnym od hormonów, przy niewielkich ilościach
obecnego AR efekt ten jest łatwo eliminowany. Standardowo stosowane są terapie
mające na celu obniżenie poziomu androgenów poprzez farmaceutyczną lub
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operacyjną kastrację. W efekcie obniżane są stężenia androgenów potrzebnych do
aktywacji AR, co prowadzi do zaprzestania wzrostu nowotworu.
Po pewnym czasie nowotwór niestety powraca i zaczyna ponownie wzrastać.
Jest to spowodowane ekspresją zwiększonej (3-5-krotnie) ilości AR na powierzchni
komórek rakowych [20]. W konsekwencji stężenie androgenów niezbędne do
aktywowania sygnałów związanych ze wzrostem nowotworu jest o wiele mniejsze.
W tym tzw. stadium niezależnym od hormonów większość chemoterapeutyków jest
nieefektywnych, nowotwór charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem
i przerzutami.
2.2. ANTAGONISTA RECEPTORA ANDROGENOWEGO (AR)

Pomysł na opracowanie selektywnych antyandrogenów obecny był
w środowisku badawczym już od dawna. Głównym problemem, który się pojawiał
była wysoka aktywność agonistyczna związków, które charakteryzowały się
wysoką zdolnością do wiązania AR. W związku z tym odkryte związki chemiczne
wiązały się dobrze z AR, blokując go, ale powodowały też przesłanie sygnału
powodującego wzrost komórek rakowych [21].
Na początku lat 2000 problemem tym zajęli się Profesor Charles Sawyers,
lekarz z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i Profesor Michael Jung,
chemik organik z tej samej uczelni. Temat ich współpracy był bardzo prosty
– opracowanie antagonisty AR – związku chemicznego, który poza wysoką
zdolnością wiązania AR będzie posiadał także właściwości antagonistyczne,
blokując sygnał potrzebny do wzrostu komórek rakowych.
2.3. OPRACOWANIE ENZALUTAMIDU (Xtandi®)

Jako punkt startowy Jung obrał badania przeprowadzone i opublikowane przez
firmę Roussel UCLAF, jednego z prekursorów firmy Sanofi [21]. Jeden
z zsyntezowanych i przebadanych związków – RU59063 charakteryzował się
kilkakrotnie większą od testosteronu zdolnością wiązania AR, jednak także
wykazywał niepożądany efekt agonistyczny. Z nie do końca wiadomych powodów
związek ten nie został poddany żadnej dalszej analizie mającej na celu znalezienia
zależności między elementami strukturalnymi a aktywnością agonistyczną. Fakt ten
nie umknął uwagi Junga i jego grupy.
Dokładnie
przeprowadzona
analiza
zależności aktywności agonistycznej i antagonistycznej od struktury RU59063,
a także opracowanych i zsyntezowanych analogów, dostarczyła informacji
niezbędnych do opracowania kolejnych kandydatów (Rys. 5).
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Figure 5.
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Zależność struktury i aktywności (SAR) opracowanych analogów
Structure Activity Relationship of prepared analogs

Dzięki poprawnie przeprowadzonej analizie wyników SAR racjonalne
podejście do opracowania nowych kandydatów w miarę szybko przyniosło efekty
w postaci związku RD-37, aktywnego agonisty AR. Pomimo doskonałych
właściwości wiążących AR i efektu agonistycznego RD-37 nie został wybrany do
dalszych badań. Powodem był fakt iż RD-37 jest związkiem wysoce niepolarnym
i hydrofobowym, co powoduje niewystarczający profil farmakokinetyczny
w badaniach in vivo. Dalsze badania, które przeprowadzono w kierunku
optymalizacji profilu farmakokinetycznego doprowadziły do opracowania RD-162
[22] (Rys. 6).

Rysunek 6.
Figure 6.

Struktura RD-37 i RD-162
Structure of RD-37 and RD-162

Zwieńczeniem prac Junga nad opracowaniem nowego antagonisty AR była
umowa podpisana w 2008 roku przez Uniwersytet Kalifornijski, dająca prawa do
dalszych badań klinicznych i możliwość komercjalizacji firmom Medivation
i Astellas Pharma. RD-162, znany w studiach klinicznych jako MDV3100 zastał
zatwierdzony jako oficjalny lek w 2012 pod nazwa enzalutamide (Xtandi®).
Xtandi® bardzo szybko potwierdził swoją przydatność w leczeniu raka prostaty
w stadium niezależnym od hormonów, stając się jednym z najlepiej sprzedających
się leków.
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UWAGI KOŃCOWE
Mój Tata zawsze mówił: ”Jakbym mógł wybrać albo mieć szczęście, albo być
mądrym, wybrałbym mieć szczęście…”. Jak widać w przedstawionych przykładach,
posiadanie szczęścia jest tylko jednym z czynników potrzebnych do osiągniecia
sukcesu, nawet w takiej dziedzinie jak chemia.
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ABSTRACT
Incorporation of fluorine atom or fluoroalkyl group into molecules, often
induces a remarkable effect upon the physical and chemical properties leading
to significant changes of its reactivity [1-5], therefore this modification is often
used in the synthesis of drugs and biologically active compounds [6, 7]. The change
in reactivity has far-reaching consequences, affects bond energy in the molecule,
acidity and alkalinity, hydrogen bond formation and the geometry
of the molecule [1-5]. The change in acid-base properties and polarity forced by
a fluorine or fluorinated motif in the modified amino acid or peptide molecule has
already found numerous applications in bioisosteric mimetics [9]. In addition, using
a fluorine atom as a probe, conformation determination and stereochemistry
of receptor interaction become more effective due to the possibility of using 19F
NMR spectroscopy. The stereoselective introduction of fluorine atoms can therefore
be exploited as a conformational tool for the synthesis of shape-controlled
functional molecules. Particular attention has been paid to fluorinated
peptidomimetics due to the huge variety of their biological activity. Proteins play
a significant role in drug design and synthesis. Peptide binding in living organisms
is quite labile which is associated with the presence of proteolytic enzymes.
Therefore, to prevent protein hydrolysis, new, modified compounds are thought
to mimic the properties and functions of peptide bond. These types of compounds
are called peptidomimetics. In this monograph, we will focus on the biologically
active fluorinated peptidomimetics, in which the amide bond has been replaced by
a fluorinated group and thus they can "mimic" peptide bond functions
(pseudopeptides). Other peptidomimetics with typical amide bond, but in which the
remaining part of the molecule has been modified by introducing a fluorinated
group or fluorine (peptide analogs) will also be discussed. The main goal of this
work, however, is to demonstrate the beneficial effect of fluorine on the properties
of the modified compounds and associated with it consequences.
The superior goal of this work, however, is to demonstrate the unique effect
of fluorine on the properties of the target compounds and in the design of higher
order structures reﬂecting a more sophisticated molecular construction that
broadens biological mimesis.

Keywords: peptidomimetics, fluoromimetics, trifluorometyl group, fluorine,
fluorovinyl group, biological activity
Słowa kluczowe: peptydomimetyki, fluoromimetyki, grupa trifluorometylowa,
fluor, grupa fluorowinylowa, aktywność biologiczna

148

K. KORONIAK-SZEJN, M. RAPP

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
3F-GABA
3F-NMDA
4-FGlu
4F-Pro
Ala
Alr
ASA-DH
c-Hex-Gly
DfeGly
DfpGly
diF-GABA
DOPr
DPP
F-Hyp
GABA
GABA-TA
Gln
Glu
HCV
HCV NS3
HfLeu
HIF
HIV

Hyp
IC50
Ile
Ki
KOPr
Leu
Linia CCRF-CEM
MfeGly
MMP
MOPr
NMDA

– kwas 3-fluoro-γ-aminomasłowy
– kwas 3-fluoro-N-metylo-D-asparaginowy
– kwas 4-fluoro-glutaminowy
– 4-fluoroprolina
– alanina
– racemaza alaninowa
– dehydrogenaza semialdehydu asparaginianowego
– cykloheksyloglicyna
– γ,γ-difluoroetyloglicyna
– γ,γ-difluoropropyloglicyna
– kwas difluoro-γ-aminomasłowy
– receptor δ-opioidowy
– dipeptydylopeptydaza
– 3-fluoro-4-hydroksyprolina
– kwas γ-aminomasłowy, ang. γ-Aminobutyric Acid
– transaminaza kwasu γ-aminomasłowego
– glutamina
– kwas glutaminowy
– wirusowe zapalenie wątroby typu C
– białko niestrukturalne wirusa zapalenia wątroby typu C,
(ang. Nonstructural Protein 3 hepatitis C virus)
– heksafluoroleucyna
– Czynnik indukowany przez hipoksję (niedotlenienie),
(ang. Hypoxia-Inducible Factor)
– Ludzki wirus niedoboru odporności, ludzki wirus
upośledzenia odporności (ang. Human Immunodeficiency
Viruse)
– 4-hydroksyprolina
– stężenie hamujące substancji o 50% (ang. Inhibitory
Concentration).
– izoleucyna
– stała inhibicji
– receptor κ-opioidowy
– leucyna
– ludzkie komórki nowotworowe
ostrej białaczki
limfoblastycznej
– γ-monofluoroetyloglicyna
– metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej
– receptor μ-opioidowy
– kwas N-metylo-D-asparaginowy
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NTS1, NTS2
Phe
Pro
PROTAC
PTH
PTP1B
RP-HPLC

Ser
TfAla
TfeGly
TfIle
Tyr
Val
VHL
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– receptory neurotensyny 1 oraz 2
– fenyloalanina
– prolina
– chimera ukierunkowana na proteasomalną degradację
(ang. Proteolysis Targeting Chimera)
– nadczynność przytarczyc (łac. hyperparathyreosis), (ang.
Parathyroid hormone)
– fosfataza fosfotyrozynowa 1B
– wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconej
fazie (ang. Reversed High Performance Liquid
Chromatography)
– seryna
– trifluoroalanina
– γ, γ, γ -trifluoroetyloglicyna
– trifluoroizoleucyna
– tyrozyna
– walina
– białko von Hippla-Lindaua
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WPROWADZENIE
Wprowadzenie atomu fluoru lub grupy fluoroalkilowej do cząsteczki organicznej
może wpłynąć na zmianę jej właściwości fizykochemicznych, a także reaktywności
[1-5], dlatego też modyfikacja taka jest często stosowana w syntezie leków oraz
związków aktywnych biologicznie [6, 7]. Zmiana reaktywności niesie za sobą dalekie
konsekwencje, ponieważ wpływa na energię wiązań w cząsteczce, kwasowość
i zasadowość, tworzenie wiązań wodorowych oraz geometrię cząsteczki [1-5]. Wiązanie
utworzone pomiędzy atomem fluoru a atomem węgla jest niezwykle silne, jego energia
dysocjacji wynosi 116 kcal mol-1, co sprawia, że jest to najsilniejsze wiązanie jakie jest
w stanie utworzyć atom węgla z innym pierwiastkiem (dla porównania 99 kcal mol-1 dla
C–H, 79 kcal mol-1 dla C–Cl) [8]. Sprawia to, że fluorowane związki aktywne
fizjologicznie są stosunkowo odporne na działanie kwasów i zasad, czynników
utleniających czy też degradację metaboliczną. Bardzo wysoka elektroujemność atomu
fluoru według skali Paulinga (3,98), mały rozmiar, obecność trzech wolnych par
elektronowych i nakładanie się orbitalu 2s lub 2p z odpowiednim orbitalem atomu
węgla sprawiają, że atom fluoru połączony bezpośrednio z atomem węgla jest zawsze
podstawnikiem wyciągającym elektrony (σI > 0 – ze względu na efekt indukcyjny). We
fluorowanych związkach organicznych wiązania są silnie spolaryzowane, na atomie
fluoru obecny jest cząstkowy ładunek ujemny (δ-), a na atomie węgla o hybrydyzacji sp3
- dodatni (δ+). Jednakże, gdy atom fluoru jest przyłączony do atomu węgla
o hybrydyzacji sp2 staje się również podstawnikiem dostarczającym elektrony ze
względu na efekt rezonansowy (σR < 0) [1-5]. Ze względu na podobieństwo steryczne
lub polarne atomu fluoru do innych atomów lub grup atomów, fluorowane związki
organiczne mogą być rozważane jako analogi m.in. alkoholi, eterów, ketonów, amidów
czy aminokwasów. Zmiana właściwości kwasowo-zasadowych i polarności wymuszona
przez fluor lub fluorowany motyw w cząsteczce zmodyfikowanego aminokwasu lub
peptydu znalazła już liczne zastosowania w bioizosterycznych mimetykach [9].
Ponadto, stosując atom fluoru jako sondę, bardziej skuteczne staje się określenie
konformacji i stereochemii interakcji z receptorem dzięki możliwości zastosowania
spektroskopii 19F NMR. Szczególną uwagę zwrócono na fluorowane peptydomimetyki
ze względu na ogromną różnorodność ich aktywności biologicznej. W projektowaniu
i syntezie leków znaczącą rolę odgrywają białka. Białka zbudowane są z połączonych
poprzez wiązanie peptydowe (amidowe) aminokwasów. Wiązanie peptydowe
w organizmach żywych jest dość labilne co związane jest z obecnością enzymów
proteolitycznych. Stąd, aby zapobiec hydrolizie białek, poszukuje się nowych rozwiązań
i połączeń, naśladujących właściwości i funkcje wiązania peptydowego. Tego typu
związki nazywa się peptydomimetykami. W literaturze istnieje wiele doniesień
i przykładów peptydomimetyków. W tej monografii skupimy się na wykazujących
aktywność biologiczną fluorowanych peptydomimetykach, w których wiązanie
amidowe zostało zastąpione poprzez fluorowaną grupę i dzięki temu mogą one
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„naśladować” funkcje wiązania peptydowego (pseudopeptydy). Omówione zostaną
także inne peptydomimetyki, w których istnieje typowe wiązanie amidowe, ale
pozostała część cząsteczki została zmodyfikowana poprzez wprowadzenie fluorowanej
grupy lub podstawnika fluorowego (analogi peptydów). Nadrzędnym zadaniem tej
pracy jest wykazanie wpływu fluoru na właściwości omawianych związków.
1.

WPŁYW ATOMU FLUORU NA ODDZIAŁYWANIA
W PEPTYDACH I BIAŁKACH

Zastosowanie zawierających fluorowany motyw peptydomimetyków oraz
wprowadzenie fluorowanych analogów aminokwasów do łańcucha peptydowego
lub białek pozwoliło nie tylko na określenie właściwości fizyko-chemicznych
białek (konformacji, topologii, autoasocjacji), ale także na badania strukturalne
związane również z trzecio- i czwartorzędowymi strukturami białek oraz ich
stabilnością. Włączenie atomu fluoru do docelowej cząsteczki zmienia właściwości
biofizyczne, w tym rozpuszczalność, lipofilowość, konformację i stabilność
metaboliczną, które z kolei wpływają na jakość wiązania związku z receptorem
oraz jego usuwanie. Tego typu modyfikacje pozwalają również na kontrolę
tworzenia trójwymiarowej struktury i dynamiki molekularnej otrzymanych
związków. Obecność fluoru w omawianych związkach wpływała na uzyskanie
lepszej przenikalności przez błony biologiczne czyli możliwości transportu
substancji aktywnych w komórce co zostało wykorzystane do określenia efektów
terapeutycznych [10-12].
2.

FLUOR I WŁAŚCIWOŚCI KWASOWO-ZASADOWE

Inkorporacja do związku organicznego bardzo elektroujemnego atomu fluoru
może wpływać zarówno na kwasowość sąsiednich atomów wodoru oraz takich grup
jak ugrupowanie karboksylowe, amidowe oraz alkoholi jak i na zasadowość
znajdujących się w bliskim sąsiedztwie grup aminowych [3]. Określono, że
obecność pojedynczego podstawnika fluorowego w pozycji β, γ lub δ aminokwasu
nie ma znaczącego wpływu na kwasowość odpowiedniej grupy karboksylowej.
Kwas γ-fluoro-α-aminomasłowy charakteryzuje się mniejszą kwasowością (pKCOOH
2,4) niż niefluorowany związek macierzysty (pKCOOH 2,3), podczas gdy
trifluorometyloalanina wykazuje charakter bardziej kwasowy (pKCOOH 1,6) niż Ala
(pKCOOH 2,4). Z drugiej strony następuje istotny spadek zasadowości grupy
aminowej o 0,5 jednostki pod względem wartości pKNH2 dla kwasu γ-fluoro-αaminomasłowego (pKNH2 9,2) w porównaniu z jego odpowiednikiem
niezawierającym fluoru (pKNH2 9,7) [13]. Szczególnie tę właściwość wykorzystano
w określeniu aktywności biologicznej fluorowanych kwasów glutaminowego oraz
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asparaginowego, a także mono- oraz difluorowanych pochodnych waliny, leucyny
czy izoleucyny [14]. W żywych komórkach zarówno kwas glutaminowy (Glu), jak
i glutamina (Gln) są głównymi źródłami azotu w syntezie niektórych
makrocząsteczek. Fluorowane analogi glutaminy mogą zakłócać normalne procesy
biochemiczne, w których biorą one udział co stanowi podstawę dla możliwego
zastosowania ich jako środków terapeutycznych. Wpływ wprowadzenia atomu(ów)
fluoru w pozycję C-4 (γ) kwasu glutaminowego (4-FGlu) wykorzystano w badaniu
przesiewowym modulatorów biosyntezy poli-γ-glutaminianów i kwasu foliowego
oraz badaniu cytotoksyczności fluorowanych pochodnych antagonistów kwasu
foliowego, takich jak metotreksat, będących pochodnymi kwasu glutaminowego.
Nie stwierdzono, aby zawierający 4-FGlu analog metotreksatu wykazywał
aktywność substratową z syntetazą folipoli-γ-glutaminową izolowaną z ludzkich
komórek nowotworowych CCRF-CEM, jednak wykazano, że hamuje ludzką
reduktazę dihydrofolianową na podobnym poziomie jak metotreksat [15].
Wprowadzenie grupy trifluorometylowej do cząsteczki również nie pozostaje
bez znaczenia dla właściwości kwasowo-zasadowych związków. Przykładowo,
kwas trifluorooctowy (pKCOOH 0,52) jest zdecydowanie silniejszym kwasem niż
kwas octowy (pKCOOH 4,76) co bezpośrednio wynika z efektu indukcyjnego
wyciągania elektronów przez trzy, silnie elektroujemne atomy fluoru. Grupa
trifluorometylowa -CF3 jest grupą objętościową i często jest uznawana za
izosteryczną z podstawnikiem izo-propylowym, jak to przykładowo wykazano przy
badaniu inhibitorów metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej 9 (MMP-9).
Okazało się, że łańcuch alkilowy kończący się grupą metylową lub etylową
wywoływał silną aktywność inhibicyjną, podczas gdy odpowiednie homologi
izopropylowe były ponad 1000 razy słabsze. Jednakże pochodne podstawione grupą
trifluorometylową w dużej mierze zachowały moc mniejszych grup alkilowych.
Wyniki te wskazują, że w tym konkretnym kontekście ugrupowanie -CF3 można
uznać za bioizosteryczne z mniejszą grupą etylową a nie bardziej objętościową
grupą izo-propylową [9].
3. ATOM FLUORU I FLUOROWANY MOTYW JAKO
BIOIZOSTERYCZNE ANALOGI WODORU, TLENU, GRUPY
HYDROKSYLOWEJ ORAZ TIOLOWEJ

Ze względu na podobieństwo steryczne lub elektronowe atomu fluoru do
innych atomów lub grup atomów, fluorowane związki organiczne znalazły liczne
zastosowania. Dla porównania, zastąpienie atomu wodoru przez atom fluoru
w związkach organicznych nie powoduje zbyt dużych zmian sterycznych
i określane jest jako bioizosteryczne [1-5], gdyż promienie van der Waalsa atomu
fluoru (1,35 Å) i wodoru (1,20 Å) mają zbliżone wartości [3]. Atom fluoru może
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również z powodzeniem zastępować grupę hydroksylową, z którą jest izopolarny,
a z kolei grupy difluorometylenowa -CF2- czy monofluorometylenowa -CHFstosowane są jako zamienniki atomu tlenu, co często wykorzystuje się w syntezie
peptydomimetyków. Ugrupowanie CHF2 (Rys. 1A) bywa często traktowane jako
substytut grupy OH (Rys. 1B) lub SH (Rys. 1C) i jest wykorzystywane jako
odpowiednik donora wiązań wodorowych lub w celu naśladowania kierunków
momentów dipolowych [3, 9].

Rysunek 1.
Figure 1.

Porównanie właściwości stereoelektronowych oraz wektorów momentów dipolowych
w związkach zawierających grupy A) difluorometylową, B) hydroksylową oraz C) tiolową
Comparison of stereoelectronic properties and dipole moment vectors in compounds containing
A) difluoromethyl, B) hydroxyl and C) thiol groups

Podobnie, zastosowane w pozycji α grupy CHF2 (Rys. 2A), CHF2CH2 (Rys.
2B) bądź CF3CH2 (Rys. 2C) w aminach uważane jest za funkcjonalny odpowiednik
ugrupowania amidowego (Rys. 2D) [9].

Rysunek 2.
Figure 2.

Podobieństwo strukturalne ugrupowania difluoroalkiloaminowego (Rys. 2A, 2B),
trifluoroalkiloaminowego (Rys. 2C) oraz wiązania amidowego (Rys. 2D)
Structural similarity of difluoroalkylamine (Fig. 2A, 2B), and trifluoroalkylamine (Fig. 2C)
moieties and an amide bond (Fig. 2D)

3.1. EFEKT KONFORMACYJNY

Zrozumienie preferencji układu zawierającego selektywnie wprowadzony atom
fluoru w miejscu atomu wodoru bądź grupy hydroksylowej do przyjmowania
określonej konformacji może stanowić zaletę do wykorzystania w projektowaniu
leków. Polaryzacja wiązania C–F ma istotne znaczenie w preferowanym ułożeniu
w przestrzeni związków fluoroorganicznych. Na przykład w α-fluoroamidach
obserwowana jest znaczna preferencyjność w przyjmowanej konformacji
antyperiplanarnej wiązania C–F w stosunku do wiązania C=O, gdyż kierunki
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momentów dipolowych wiązań w amidzie oraz C–F są przeciwstawne [16, 17].
Inaczej jest w przypadku oddziaływań spolaryzowanego wiązania C–F wraz
z fragmentem cząsteczki posiadającym ładunek formalny, gdzie bardzo często
najkorzystniejsza energetycznie jest konformacja gauche wynikająca z oddziaływań
typu dipol-dipol bądź dipol-jon pomiędzy atomem fluoru oraz grupą NH3+.
Oddziaływania te pozwoliły na określenie jak cząsteczka potencjalnego inhibitora
(np. protonowana amina) jest zorientowana w miejscu wiązania docelowego
enzymu/białka. Jeden z przykładów zastosowania efektu konformacyjnego polegał
na wykorzystaniu fluorowanych analogów kwasu γ-aminomasłowego (GABA)
(Rys. 3A). GABA hamuje neuroprzekaźnictwo synaptyczne w mózgach ssaków.
Istnieją dwie kategorie receptorów GABA: jonotropowe GABAA i GABAC oraz
metabotropowe receptory GABAB.

Rysunek 3.
Figure 3.

A) Kwas γ-aminomasłowy; B) Fluorowane analogi GABA; C) Konformacje naprzemianległe
obu enancjomerów 3F-GABA
A) γ-Aminobutyric acid; B) Fluorinated analogues of GABA; C) Staggered conformations
of both enantiomers of 3F-GABA

Istnieje duże zainteresowanie identyfikacją ligandów, które są selektywne dla
poszczególnych typów tych receptorów gdyż może to być przydatne w leczeniu
zaburzeń, w tym bezsenności, lęku i schizofrenii. Oba zawierające fluor
enancjomery (S)-3F-GABA oraz (R)-3F-GABA (Rys. 3B) zostały przebadane pod
kątem wiązania się z receptorami GABAA oraz GABAC [18-21]. Okazało się, że
wykazują podobne oddziaływania z receptorem A, z czego wywnioskowano, że
odpowiedzialny za wiązanie z receptorem jest najkorzystniejszy energetycznie
konformer, w którym największe podstawniki przyjmują położenie anti, z atomem
fluoru w pozycji gauche (konformacja B (S) i konformacja E (R)-3F-GABA, Rys.
3C). Natomiast w przypadku wiązania się analogu GABA z enzymem
metabolizującym transaminazą GABA (GABA-TA) oraz GABAC, enancjomer (R)3F-GABA posiadał o wiele wyższe powinowactwo do enzymu niż enancjomer (S),
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co sugerowało konformację gauche największych grup jako „sposób”
oddziaływania wraz z dodatkową stabilizacją zapewnioną przez atom fluoru oraz
grupę NH3+ dyktowaną przez fluor (konformacja D (R)-3F-GABA, Rys. 3C).
Inhibicja GABA-TA daje możliwość łagodzenia objawów zaburzeń związanych
z niskim poziomem GABA, w tym chorób Alzheimera i Parkinsona [18-21]. Co
więcej przebadanie wicynalnych difluorowanych analogów GABA (Rys. 4)
wykazało, że związek (2S,3S)-diF-GABA jest lepszym ligandem dla receptora
GABAC, niż GABAA i GABAB, podczas gdy jego enancjomer wiąże się zarówno
z GABAA jak i GABAC [22, 23].

Rysunek 4.
Figure 4.

Difluorowane analogi kwasu γ-aminomasłowego
Difluorinated analogues of γ-aminobutyric acid

Interesujące jest to, że zarówno (2S,3S)-diF-GABA jak i jego enancjomer
przyjmują konformacje tworzące zygzak z powodu preferencji wiązania C-F do
przyjmowania konformacji gauche zarówno w stosunku do drugiego wiązania C-F
jak i C-NH3+, wywołując jednak odmienne efekty. Związek (2S,3S)-diF-GABA
działa jako agonista podczas gdy jego enancjomer jest antagonistą receptora
GABAC.
Kwas N-metylo-D-asparaginowy (NMDA, Rys. 5A) jest agonistą receptorów
GluN2A oraz GluN2B należących do grupy jonotropowych receptorów dla
glutaminianów.

Rysunek 5.
Figure 5.

A) Kwas N-metylo-D-asparaginowy; B) Fluorowane analogi NMDA; C) Konformacja 3FNMDA w miejscu aktywnym receptorów GluN2A oraz GluN2B
A) N-Methyl-D-aspartic acid; B) Fluorinated analogues of NMDA; C) Active conformation
of 3F-NMDA at GluN2A and GluN2B receptors

Dwa diastereoizomery (2S,3S) oraz (2S,3R)-3F-NMDA (Rys. 5B) zostały
przebadane pod kątem wiązania się z receptorami NMDA [24]. Okazało się, że
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(2S,3S)-3F-NMDA jest agonistą o sile porównywalnej do samego NMDA, podczas
gdy diastereoizomer (2S,3R) wykazywał znikomą aktywność. Różnicę siły
działania tych stereoizomerów przypisano, podobnie jak w powyższych
przykładach, preferencji dostosowania wiązania C-F do konformacji gauche
w stosunku do wiązania C-N+ w związku o konfiguracji (2S,3S)-3F-NMDA (Rys.
5C), podczas gdy w izomerze (2S,3R)-3F-NMDA nie ma możliwości tego typu
stabilizacji. Obserwacje te ilustrują użyteczność stereoselektywnego fluorowania
i jego wpływ na konformację molekularną β-fluorowanych aminokwasów, a zatem
zbadanie aktywnych konformacji związków bioaktywnych na receptorach.
3.2. 4-FLUOROPROLINA JAKO ODPOWIEDNIK HYDROKSYPROLINY

Wprowadzenie atomu fluoru do pierścienia w prolinie (Pro) wpływa zarówno
na korzystniejszą energetycznie konformację pierścienia pirolidynowego, jak i na
stereochemię cis-trans wiązania amidowego w jej pochodnych (Rys. 6A), na
przykład w peptydach czy peptydomimetykach. Wpływ ten jest szczególnie
widoczny w związkach zawierających atom fluoru w pozycji C-4 pierścienia
pirolidynowego.

Rysunek 6.
Figure 6.

A) Konformacje wiązania amidowego w pochodnych proliny, B) Struktury pochodnych
4-fluoroproliny
A) Conformations of an amide bond in proline derivatives, B) Structures of 4-fluoroproline
derivatives

Enancjomer (R) zawierający atom fluoru w pozycji 4-proliny [4(R)-F-Pro]
(Rys. 6B) przesuwa równowagę konformacyjną z upakowania C4 -endo
(dominujacego dla niemodyfikowanej proliny) w kierunku konformacji C4-egzo
pierścienia (Rys. 7A) [24]. Ułożenie to jest dodatkowo stabilizowane poprzez takie
rozmieszczenie dwóch elektroujemnych podstawników znajdujących się przy
dwóch wicynalnych atomach węgla, że kąt dwuścienny wiązań pomiędzy atomami
N-C5-C4-F wynosi w przybliżeniu 60° (tzw. efekt gauche) (Rys. 7B). Konformacja
ta pozwala na takie rozmieszczenie grupy karbonylowej i aminokwasu, które
pozwala na interakcje z grupą C=O aminokwasu (i+1), stabilizując wiązanie transamidowe poprzez nakładanie się orbitalu zawierającego niewiążące elektrony tlenu
oraz orbitalu π* pobliskiej grupy CO-NH (oddziaływania n → π*) [25, 26].
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Figure 7.
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A) Preferowane konformacje pierścienia pirolidynowego w pochodnych 4(R)-F-Pro;
B) Stabilizacja 4(R)-F-Pro - tzw. efekt gauche
A) Preferred conformations of pyrrolidine ring in 4(R)-F-Pro derivatives; B) Stabilization
of 4(R)-F-Pro - gauche effect

Dla odmiany, w izomerze 4(S)-F-Pro (Rys. 6B) przyjmowana jest głównie
konformacja C4-endo pierścienia pirolidynowego, a na skutek słabszych
oddziaływań n → π* następuje zmniejszenie preferencji do przyjmowania
konformacji trans w stosunku do konformacji cis wiązania peptydowego
(amidowego) [27].
4.

GRUPA FLUOROWINYLOWA JAKO BIOIZOSTERYCZNY
ODPOWIEDNIK WIĄZANIA AMIDOWGO

Do innych przykładów grup funkcyjnych, izosterycznych do wiązania
peptydowego należy także ugrupowanie monofluorowinylowe. Wynika to między
innymi z podobieństw elektronowych, a także strukturalnych. Wiązanie amidowe
można przedstawić jako hybrydę dwóch struktur rezonansowych, wtedy też widać
podobieństwo, m.in. geometryczne do fluorowanego alkenu (Rys. 8). W wiązaniu
amidowym wolna para elektronowa na atomie azotu jest zdelokalizowana
w układzie wiązań π grupy karbonylowej, co powoduje, że wiązanie C-N ma silny
charakter wiązania podwójnego. Długość, kąt i sztywność wiązania są bardzo
zbliżone we fluoroalkenach i wiązaniach amidowych. Ponadto, atom fluoru jest
w stanie w pewnym stopniu naśladować karbonylowy atom tlenu, ponieważ mają
one podobny promień van der Waalsa (1,47 Å dla fluoru i 1,52 Å dla tlenu) [8].
Fluoroalkeny mogą w pewnym stopniu uczestniczyć jako akceptory w wiązaniach
wodorowych ze względu na fakt, iż na atomie fluoru zlokalizowany jest częściowy
ładunek ujemny, natomiast nie mogą pełnić roli donorów wiązań wodorowych [28].
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Rysunek 8.
Figure 8.
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Podobieństwo strukturalne A) wiązania amidowego i B) fluoroalkenu
Structural similarity of A) an amide bond and B) fluoroalkene

Przykładem peptydomimetyku, w którym wiązanie amidowe zostało
skutecznie zastąpione grupą monofluorowinylową jest analog endogennego
neuroprzekaźnika peptydu opioidowego, Leu-enkefaliny. Leu-enkefalina (Rys. 9A)
jest pentapeptydem o sekwencji aminokwasów Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu, który
naturalnie występuje w mózgu wielu zwierząt oraz ludzi.

Rysunek 9.
Figure 9.

A) Leu-enkefalina oraz B) i C) analogi z wiązaniem fluorowinylowym
A) Leu-enkephalin and B), C) and its analogues with fluorovinyl bond

Leu-enkefalina aktywuje δ-opioidowy receptor, ale ze względu na słabe
właściwości farmakokinetyczne wywołuje bardzo krótkie działania przeciwbólowe
in vivo gdyż ten peptyd jest bardzo szybko degradowany przez peptydazy [29].
Wiązania peptydowe, które łączą pięć aminokwasów w Leu-enkefalinie są uważane
za wysoce hydrofilowe, co powoduje że nie są raczej zdolne do przekroczenia
bariery krew-mózg. Zaprojektowany pentapeptyd, w którym trzecie wiązanie
peptydowe zastąpione zostało przez grupę monofluorowinylową (Rys. 9B) wykazał
wysoką, choć nieznacznie niższą niż w wyjściowej Leu-enkefalinie, aktywność
względem receptora δ-opioidowego co potwierdziło wstępne tezy, że właśnie
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trzecie wiązanie amidowe w Leu-enkefalinie działa przede wszystkim jako akceptor
wiązania wodorowego w δ-opioidowym receptorze (DOPr) u myszy.
Utrata powinowactwa do DOPr w pentapeptydzie z ugrupowaniem
monofluorowinylowym była mniejsza o jeden rząd wielkości, co potwierdza
hipotezę, że akceptor wiązania wodorowego jest konieczny w trzeciej pozycji
peptydu dla optymalnej komplementarności z DOPr. Zaprojektowany
i zsyntetyzowany peptydomimetyk wykazywał natomiast większą lipofilowość niż
Leu-enkefalina, wykazując w ten sposób, że podstawienie wiązań amidowych
fluoroalkenami w peptydach może być dobrym podejściem do poprawy ich profili
farmakokinetycznych [29].
Innym przykładem jest wprowadzenie grupy monofluorowinylowej jako
izosteru pierwszego wiązania amidowego pomiędzy Tyr-Gly w Leu-enkefalinie
(Rys. 9C) [30]. Jest to dominujące miejsce metabolizmu odpowiedzialne za krótki
okres półtrwania i ograniczony rozkład tkanek.
Aktywność opioidową fluorowanego analogu zbadano in vitro względem
receptorów opioidowych. Otrzymany fluoroalken, analog Leu-enkefaliny zachował
aktywność względem DOPr, choć okazała ona się 60-krotnie niższa niż
wyjściowego związku. Aktywność ta potwierdza, że obecność wiązania amidowego
pomiędzy Tyr – Gly nie jest niezbędna do wiązania się z receptorem DOPr.
Podobny trend aktywności okazał się względem receptora μ-opioidowego receptora
MOPr. Peptydomimetyk z wiązaniem monofluorowinylowym okazał się aktywnym
analogiem, chociaż 45-krotnie mniej aktywnym niż macierzysta Leu-enkefalina
[30]. Ta sama grupa badawcza, oprócz badania aktywności analogów Leuenkefaliny względem receptorów opioidowych wykazała również istotny wpływ na
trwałość, stabilność i właściwości metaboliczne powstałego fluorowanego
peptydomimetyku.
Założeniem
projektu
było
wprowadzenie
grupy
monofluorowinylowej poprawiającej właściwości fizykochemiczne i biofizyczne
docelowych cząsteczek a powstałe analogi, nie powinny być substratem dla
endogennych peptydaz. Wynika to z tego, że fluoroalkeny mają podobne momenty
dipolowe, potencjał elektrostatyczny, steryczny i rezonansowy. Ponadto
wyciągające właściwości atomu fluoru zmniejszają jak już wspomniano wcześniej
zasadowość sąsiednich grup funkcyjnych, co czyni te grupy mniej podatnymi na
tworzenie wiązania wodorowego z wodą i możliwe, że również z innymi domenami
katalitycznymi enzymów metabolizujących. W rezultacie wprowadzenie grupy
fluorowinylowej powinno zwiększyć lipofilowość i ułatwić przepuszczalność przez
membrany poprzez pasywną dyfuzję. Jak oczekiwano, analog Leu-enkefaliny
z ugrupowaniem monofluorowinylowym wykazał doskonałą stabilność.
Porównanie trwałości w osoczu szczurzym i ludzkim wykazało zdecydowanie
polepszoną stabilność nadaną przez podstawienie wiązania amidowego
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ugrupowaniem fluorowinylowym. W osoczu szczura po 4 godzinach pozostało 76%
peptydomimetyku, podczas gdy czas półtrwania Leu-enkefaliny był krótszy niż
5 minut. W ludzkim osoczu po 4 godzinach pozostało 68% peptydomimetyku,
podczas gdy czas półtrwania Leu-enkefaliny wynosił 12 minut. Doskonałe działanie
peptydomimetyku również potwierdziło się w badaniach in vivo i pozytywnie
wpłynęło na poprawę dystrybucji leku i właściwości farmakokinetyczne [31].
W literaturze dostępne są też badania wykazujące, że zastąpienie wiązania
amidowego jednostką monofluoroalkenową znacznie zwiększa hydrofobowość
peptydów jak to wykazano porównując serię dipeptydów i tripeptydów i ich
analogów zawierających monofluoroalken (Rys. 10) [32]. W badaniach
zastosowano indeksy hydrofobowości (φ0) określone metodą RP-HPLC zgodnie
z metodologią opracowaną przez Valkó [33].

Rysunek 10. Przykłady analogów di- i tripeptydów z ugrupowaniem monofluorowinylowym
Figure 10.
Examples of di- and tripeptides with monofluorovinyl moiety

Wprowadzenie wiązania monofluorowinylowego wykorzystano również
projektując i syntetyzując peptydomimetyk (Rys. 11B) poprzez modyfikacje
inhibitora BMS-790052 (Rys. 11A), który blokuje białko NS5A niezbędne
w procesie replikacji wirusa zapalenia wątroby typu C, HCV. Okazało się, że
wprowadzenie tego ugrupowania wiąże się z bardzo silnym działaniem
inhibicyjnym w kierunku wirusa HCV [34].
Zbadano również szereg peptydomimetyków hPTH, hormonu przytarczyc (PTH).
Badano rolę pierwszej reszty dipeptydowej Ser-Val hPTH zmieniającej wiązanie
peptydowe przez różne izostery w tym też z ugrupowaniem monofluorowinylowym.
Spośród różnych testowanych analogów pojedynczy związek zawierający fluoroolefinę
wykazywał bardzo dobre powinowactwo wiązania i lepszą stymulację produkcji
cyklazy adenylanowej niż naturalne peptydy w trzech różnych liniach komórkowych
stanowiących bardzo silne analogi hPTH [35].

FLUOROWANY MOTYW W AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE PEPTYDOMIMETYKACH

161

5

Rysunek 11. A) Inhibitor BMS-790052, B) jego peptydomimetyk z ugrupowaniem fluorowinylowym
Figure 11.
A) Inhibitor BMS-790052, B) its peptidomimetic with fluorovinyl group

Ponadto zaproponowano również nowe cząsteczki jako silne inhibitory
dipeptydylopeptydazy IV (DPP IV). Jest to enzym biorący udział w wielu procesach
biologicznych, który mógłby służyć jako cel w leczeniu cukrzycy. Ujawniono, że
analog Ala- [(Z) CF = CH]-Pro ma powinowactwo do enzymów o bardzo dobrym
współczynniku hamowania i stabilności [36-39]. W innych badaniach podobnych
związków, analogów Gly- [(Z) CF = CH]-Pro wykazano, że tego typu fluoroolefiny
byłyby
równie
dobrymi
inhibitorami
dipeptydylopeptydazy
II,
jak
dipeptydylopeptydazy IV [40, 41].
Zainteresowanie wprowadzeniem grupy fluorowinylowej jako izostery wiązania
amidowego okazało się na tyle istotne, że w literaturze pojawiają się doniesienia nie
tylko dotyczące syntezy takich układów i badań ich aktywności biologicznej ale także
badania teoretyczne dotyczące konformacji tego typu pseudopeptydów jak i wpływu
samego podstawnika fluorowego na właściwości związku. Między innymi można
spotkać prace, które wskazują, że środowisko chemiczne wokół fluoru, które
determinuje przesunięcie chemiczne w widmie 19F NMR, pozostaje nie bez znaczenia
dla rozpoznania przez receptor. Zaproponowane w oparciu o zasadę ekranowania
peptydomimetyki z wiązaniem fluorowinylowym (Rys. 12) stanowią potencjalne
metabolicznie stabilne i bardzo silne inhibitory reakcji enzymatycznych (np.
metylotransferaz białkowych, fosfatazy, proteaz i kinaz), odpowiednie do modelowania
interakcji białko-białko [42].

Rysunek 12. Przykładowe peptydomimetyki zaproponowane w oparciu o zasadę ekranowania
Figure 12.
Examples of peptidomimetics proposed based on shielding effects

Celem innej pracy było zbadanie konformacji peptydomimetyków powstałych po
zastąpieniu wiązań peptydowych ugrupowaniami fluoroalkenowymi. Analog
dipeptydowy alaniny (ADA) wybrano jako związek modelowy. Zbadano teoretycznie
trzy układy peptydomimetyków, w tym jeden wytworzony przez zastąpienie obu wiązań
peptydowych w ADA oraz tych wytworzonych przez pojedyncze zastąpienie
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C-końcowego wiązania peptydowego i N-końcowego wiązania peptydowego (Rys. 13).
Konformacje dla wszystkich trzech systemów zostały wygenerowane przez
wyczerpujące wyszukiwanie w bazie Monte Carlo [43].

Rysunek 13. A) Dipeptyd ADA; B), C), D) Peptydomimetyki z grupą fluorowinylową, analogi ADA
Figure 13.
A) Dipeptide ADA; B), C), D) Peptidomimetics with flurovinyl groups analogues of ADA

Wykorzystując metody obliczeniowe stwierdzono, że zastąpienie obu wiązań
peptydowych w ADA przez wiązanie monofluorowinylowe (Rys. 13B) miało znaczący
wpływ na przewidywany profil konformacyjny cząsteczki. Okazało się, że taki
peptydomimetyk nie przyjmuje konformacji, które są reprezentatywne dla konformacji
wewnątrzcząsteczkowo związanych wiązaniem wodorowym. Tego typu konformacje
zostały natomiast wcześniej zidentyfikowane jako ważny aspekt profilu konformacji
ADA. W przypadku peptydomimetyków, które zachowały jedno z dwóch wiązań
peptydowych (Rys. 13C i D) geometria wskazuje, że interakcja wewnątrzcząsteczkowa
nie jest tak ścisła w przypadku fluoroalkenu, natomiast energia względna tych dwóch
konformacji (Rys. 13C i D) jest bardzo zbliżona do ADA.
5.

GRUPA TRIFLUOROMETYLOWA W PEPTYDOMIMETYKACH

Przykładem innej grupy, która po wprowadzeniu do cząsteczki peptydów może
wpływać na wzrost aktywności biologicznej bądź wywierać pozytywny efekt na inne
właściwości np. lipofilowość, rozpuszczalność czy też konformację i stabilność
metaboliczną jest grupa trifluorometylowa. Podczas projektowania peptydomimetyków
grupę trifluorometylową można wykorzystać na różne sposoby: poprzez zastąpienie
wiązania amidowego olefiną z grupą trifluorometylową bądź zastąpienie
karbonylowego atomu tlenu grupą trifluorometylową bądź wprowadzenie grupy
trifluorometylowej jako podstawnika zachowując nienaruszone wiązanie peptydowe [3,
9].
5.1. GRUPA TRIFLUOROMETYLOWA JAKO ODPOWIEDNIK
WIĄZANIA PEPTYDOWEGO

Opisano już przykłady, w których wiązanie amidowe zastąpione zostało grupą
monofluorowinylową. Podobnie, w literaturze dostępne są doniesienia dotyczące
związków, w których wiązanie peptydowe zastąpiono grupą trifluorowinylową. Wśród
fluorowanych peptydomimetyków trifluorometyloalken (CF 3-alken) może służyć jako
izosteryczny zamiennik wiązania amidowego [44, 45]. Ta podstruktura ściśle naśladuje
potencjał elektrostatyczny i kierunek polaryzacji grupy karbonylowej, a także
hybrydyzację sp2 atomu węgla karbonylowego (Rys. 14) [44, 46].
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Rysunek 14. Porównanie wiązania peptydowego oraz trifluorometyloalkenu
Figure 14.
Comparison of peptide bond and trifluoroalkene

Włączenie grupy CF3-alkenowej korzystnie wpływa na wyższą stabilność
termiczną, proteolityczną i konformacyjną oraz lepszą lipofilowość powstałych
polipeptydomimetyków [44, 47]. W literaturze można spotkać przykłady tego typu
związków, które z sukcesem zastąpiły oryginalne peptydy. Związki te zostały
wykorzystane jako cząsteczki sond, w trifluorometyloalkenowym analogu gramicydyny
S, który przyjmował podobne do naturalnego peptydu konformacje zarówno
w roztworze jak i w stanie stałym [46]. Badano również, wykorzystując metody
krystalografii rentgenowskiej analog CF3-alkenu dipeptydu L-Ala-D-Ala, który przyjął
znacznie bardziej zorganizowaną strukturę pofałdowanych arkuszy β w porównaniu do
innych peptydomimetyków [32]. Mimo wielu pozytywnych aspektów, przykłady
zastosowania trifluorometyloalkenów jako peptydomimetyków są raczej ograniczone ze
względu na możliwość izomeryzacji alkenu (Rys. 15). Ponadto, grupa
trifluorometylowa jest zdecydowanie bardziej objętościowa i często, mimo zbliżonych
właściwości elektronowych, blokuje wiązanie się z receptorem właśnie ze względu na
swoją wielkość [44].

Rysunek 15. Izomeryzacja β,γ-trifluorometyloalkenu do α,β-trifluorometyloalkenu
Figure 15.
Isomerisation of β,γ-trifluoromethylalkene to α,β- trifluoromethylalkene

Co więcej opracowano także metodę syntezy peptydomimetyków Leu-enkefaliny z
trifluorometyloolefiną jako zamiennikiem wiązania amidowego, natomiast dotychczas
nie zbadano ich aktywności względem receptorów opioidowych [44].
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5.2.

GRUPA TRIFLUOROMETYLOWA JAKO ZAMIENNIK GRUPY
KARBONYLOWEJ

W literaturze spotyka się również doniesienia dotyczące peptydomimetyków,
w których grupa karbonylowa wiązania amidowego zastąpiona została grupą
trifluorometylową (Rys. 16). Podobnie jak opisane wyżej związki z grupą
fluorowinylową również tę grupę uznano za obiecującą do wykorzystania jako
peptydomimetyki wiążące się z receptorami opioidowymi. Niestety przygotowane
związki nie wykazały aktywności względem receptorów DOPr, MOPr i KOPr, co może
potwierdzać przypuszczenia, iż receptory nie tolerują dużej, objętościowej grupy CF 3,
niezależnie od konfiguracji na chiralnym atomie węgla [30, 31].

Rysunek 16. A) Peptyd – Leu-enkefalina; B), C) Peptydomimetyki z grupą trifluorometylową jako
zamiennik grupy karbonylowej
Figure 16.
A) Original peptide – Leu-enkephalin; B), C) Peptidomimetics with trifluoromethyl group as
a replacement of carbonyl group

5.3. GRUPDA TRIFLUOROETYLOAMINOWA JAKO FUNKCJONALNY
ODPOWIEDNIK UGRUPOWANIA AMIDOWEGO

Podobnie, izosteryczne właściwości w odniesieniu do ugrupowania amidowego
wykazuje grupa trifluoroetyloaminowa [45, 48, 49-53]. Główne założenia podobieństwa
między ugrupowaniem CF3CH2NH i amidem opierają się zarówno na względach
geometrycznych, jak i elektronowych [48, 49]. Kluczowy kąt wiązania C-C-N
ugrupowania CF3CH2NH jest porównywalny z tym dla amidu, podczas gdy efekty
wyciągania elektronów przez ugrupowanie CF3 zmniejszają zasadowość aminy tak, że
właściwości ugrupowania N-H jako potencjalnego donora wiązania wodorowego są
podobne do właściwości N-H w amidzie [48, 49].
Aktywność trifluorometylowanej pochodnej została wykazana dla analogu
pepstatyny A (Rys. 17) [45].
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Rysunek 17. A) Pepstatyna A; B) analog z grupą trifluoroetyloaminową
Figure 17.
A) Pepstatine A; B) analogue with trifluoroethylamine moiety

Pepstatyna A (Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta) jest inhibitorem wielu proteaz
aspartylowych, choć nie jest dobrym inhibitorem proteazy HIV. Podobnie zachował się
otrzymany peptydomimetyk nie wykazując inhibicji proteolitycznej. Stwierdzono
natomiast znacznie silniejsze działanie hamujące w kierunku plasmepsyny II, proteazy
asparaginowej pierwotniaka powodującego najpoważniejsze formy malarii. Ponadto,
otrzymany peptydomimetyk (Rys. 17B) okazał się znacznie bardziej selektywny
w stosunku do innych, spokrewnionych enzymów, takich jak plasmepsyna IV,
a zwłaszcza katepsyna D. Badany związek nie wykazał jednak aktywności w badaniach
przeciwmalarycznych opartych na erytrocytach, co wskazało, że posiada niewłaściwy
profil farmakologiczny. Otrzymano także szereg analogów inhibitorów MMP
(metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej) z grupą trifluorometylową i zbadano ich
potencjał inhibicji względem MMP-2, MMP-3 oraz MMP-9. Niestety również w tym
przypadku aktywności okazały się znacząco niższe w porównaniu z wyjściowymi
związkami, co spowodowane było najprawdopodobniej utrudnioną zdolnością przyjęcia
odpowiedniej konformacji względem receptora w związku z obecnością objętościowej
i bogatej w elektrony grupy CF3 [45].
Ugrupowanie trifluoroetyloaminowe wykorzystano również w syntezie inhibitorów
BACE-1. Początkowo proces projektowania leku koncentrował się szczególnie na
zachowaniu ugrupowania N-H anilidowego (Rys. 18A) [53]. W oparciu o określoną
metodami rentgenowskimi strukturę krystaliczną pokrewnego analogu stwierdzono, że
obecność ugrupowania anilidowego jest konieczna ze względu na zaangażowanie
ugrupowania N-H w interakcję wiązania wodorowego z atomem tlenu grupy
karbonylowej Gly230 enzymu. Uznano jednak, że ograniczenie konformacyjne nałożone
przez płaski pierścień anilidu można zoptymalizować pod kątem interakcji z Gly230
poprzez wprowadzenie ugrupowania benzyloaminowego. W ten sposób oczekiwano
ortogonalnego układu względem płaszczyzny pierścienia fluorofenylowego.
Początkowa modyfikacja struktury, wprowadzenie grupy trifluoroetyloaminowej,
doprowadziła do otrzymania związku (Rys. 18B), który w biochemicznym teście
bezkomórkowym okazał się raczej słabym inhibitorem BACE-1 wykazując IC50 = 13,9
μM. Jednakże, w teście komórkowym, związek ten wykazał znacząco wyższą
aktywność co przypisano stężeniu podstawowemu leku w kwasowym przedziale
endosomalnym, w którym znajduje się BACE-1. W związku z tym dalsze badania
koncentrowały się na modulowaniu zasadowości aminy, między innymi poprzez
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wprowadzenie ugrupowanie CF3-cyklopropanowego (Rys. 18C), co zapewniło
optymalną równowagę właściwości, a otrzymany związek wykazał IC50 = 0,069 μM
[53-56].

Rysunek 18. Inhibitory BACE-1: A) wyjściowy amid; B) oraz C) trifluorometylowane peptydomimetyki
Figure 18.
BACE-1 inhibitors: A) original amide; B) and C) trifluoromethylated peptidomimetics

5.4. ZASTOSOWANIE ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ CF3 ANALOGÓW
ETYLOGLICYNY, LEUCYNY, IZOLEUCYNY ORAZ ALANINY
W PEPTYDACH

Atom fluoru lub grupa fluoroalkilowa w łańcuchu bocznym w peptydach i ich
mimetykach wyraźnie wpływa na polarność cząsteczki ze względu na obecność silnie
spolaryzowanych geminalnych i wicynalnych wiązań C-H oraz silnie indukowanego
fluorem momentu dipolowego. W związku z tym przeprowadzono badania bazujące na
wprowadzeniu trifluorometylowanych aminokwasów jako fragmentów do większych
peptydów [46]. Aminokwasy z ugrupowaniem trifluorometylowym jak na przykład
γ,γ,γ-trifluoroglicyna (TfeGly), heksafluoroleucyna (HfLeu), trifluoroizoleucyna
(TfeIle) lub trifluoroalanina (TfeAla) (Rys. 19) zostały włączone do peptydów w celu
zwiększenia stabilności w kierunku degradacji poprzez proteazy [57-60].

Rysunek 19. Trifluorometylowane aminokwasy
Figure 19.
Trifluoromethylated amino acids

Badania wykazały, że trifluoroizoleucyna (Rys. 19C) okazała się szczególnie
skuteczna w ochronie peptydów przed proteolizą przez szereg enzymów
proteolitycznych, gdy znajduje się na końcu łańcucha przy miejscu cięcia. Natomiast
heksafluoroleucyna (Rys. 19B) zwiększa stabilność peptydu glukagonopodobnego-1
(GLP-1) w kierunku proteolizy przez DPP IV, gdy znajduje się bezpośrednio w miejscu
cięcia [57, 58, 60].

FLUOROWANY MOTYW W AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE PEPTYDOMIMETYKACH

167

5

Opisano również syntezę trifluorometylowanych peptydomimetyków i także ich
wpływ na konformację [47]. Przedstawiono syntezę kilku analogów alaniny
posiadających grupę trifluorometylową. Konformację szkieletu dla niektórych
wybranych peptydomimetyków zanalizowano wykorzystując metodę dyfrakcji
rentgenowskiej oraz techniką NMR. Zaobserwowano, że zsyntetyzowane peptydy
zawierające trifluoroalaninę zapewniają wstępnie zorganizowany szkielet
konformacyjny posiadający elementy strukturalne typu β-zwrotu, chociaż nie
zaobserwowano wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego ani w stanie stałym,
ani w roztworze. Ten typ peptydomimetyków może być zatem stosowany do
indukowania konformacji zbliżonych do pofałdowanego arkusza β.
Ponadto, wprowadzenie grupy zawierającej atom fluoru do cząsteczki, jako
ugrupowania trifluorometylowego może być skuteczną strategią poprawy i modyfikacji
profilu biologicznego. Główną zaletą wprowadzenia fluorowanych podstawników
w strukturze substancji czynnych jest zwiększenie rozpuszczalności lipidów,
a w konsekwencji zwiększenie szybkości wchłaniania i transportu leku przez barierę
krew-mózg. Nowy fluorowany tiolowy inhibitor NESS002ie został zsyntezowany jako
fluorowany analog N-(3-merkapto-5-metylo-1-oksoheksylo)-L-fenyloalaniny (C20)
(Rys. 20A), który okazał się skuteczny przy leczeniu bólu opartego na strategii
hamowania endopeptydazy, chociaż dotychczas nie został przebadany
in vivo. Z nowych związków we wstępnych testach in vitro N-(3-mercapto-3trifluorometylo-1-oksopropylo)-L-tyrozyna, NESS002ie (Rys. 20B) wykazała
potencjalny profil nocyceptywny. NESS002ie badano, zarówno w testach in vitro jak
i in vivo. Badania wykazały znaczący wzrost aktywności po zastąpieniu łańcucha izobutylowego tiolu C20 grupą trifluorometylową [61].

Rysunek 20. A) N-(3-merkapto-5-metylo-1-oksoheksylo)-L-fenyloalanina; (C20) B) N-(3-mercapto-3trifluorometylo-1-oksopropylo)-L-tyrozyna (NESS002ie)
Figure 20.
A) N-(3-mercapto-5-methyl-1-oxohexyl)-L-phenylalanine (C20); B) N-(3-mercapto-3trifluoromethyl-1-oxopropyl)-L-tyrosine (NESS002ie)

6. ZASTOSOWANIE FLUOROWANYCH ANALOGOW
ETYLOGLICYNY ORAZ PROPYLOGLICYNY W PEPTYDACH

Dobroczynny wpływ atomu fluoru na właściwości peptydów wykazano także
dla pochodnych γ-mono- i γ,γ-difluoroetylo glicyny (MfeGly i DfeGly) jak i γ,γdifluoropropylo glicyny DfpGly (Rys. 21) [11].
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Rysunek 21. Mono- oraz difluorowane analogi etyloglicyny oraz propyloglicyny
Figure 21.
Mono-, and difluorinated ethylglycine and propylglycine analogues

Okazało się, że w przypadku DfpGly, „objętość” łańcucha bocznego (van der
Waalsa) jest zbliżona do przestrzeni zajmowanej przez łańcuch leucyny, a jego
hydrofobowość jest obniżona do poziomu nieco niższego niż waliny. Badania te
wykazały, że podstawienia atomem fluoru w białku lub peptydomimetyku wpływa
w znacznym stopniu na hydrofobowość, polaryzację sąsiednich grup i właściwości
bezpośredniego otoczenia [11].
γ,γ-Difluoroetylo glicynę zastosowano także w badaniach właściwości
inhibicyjnych proteazy HCV NS3, w którym grupę difluorometylową mającą
służyć jako donor wiązań wodorowych zaprojektowano do naśladowania reszty
cysteinowej w miejscu P1 naturalnych substratów (Rys. 22) [62].

Rysunek 22. Analogi heptapeptydu zbadane pod kątem inhibicji proteazy HCV NS3
Figure 22.
Heptapeptide analogues tested toward protease HCV NS3 inhibitions

Satysfakcjonujące podobieństwo (dla R = CHF2, Ki = 30 nM) zostało
dodatkowo podkreślone przez 20-krotnie zmniejszoną siłę działania obserwowaną
dla analogu zawierającego w analogicznej pozycji resztę Ala (R = CH 3, Ki = 700
nM podczas gdy dla R = SH, Ki = 40 nM). Obecność oddziaływań
międzycząsteczkowych pomiędzy CHF2 oraz białkiem HCV NS3 została
potwierdzona poprzez określenie struktury krystalicznej mniejszych cząsteczek
inhibitorów, naśladujących tetraedryczny produkt pośredni w trakcie inhibicji [63].
Jako inny przykład wpływu atomu fluoru może posłużyć określenie skłonności
oraz kinetyki tworzenia włókien amyloidowych (szkodliwego, nieprawidłowo
zwiniętego białka). Czynnikami branymi pod uwagę były ilość i pozycja atomów
fluoru oraz wynikająca z tego skłonność do przyjmowania danej struktury
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drugorzędowej [64]. Wykorzystano modelowy peptyd (VW18), który w środowisku
wodnym przekształca się ze struktury α-helikalnej w bogate w obszary zawierające
pofałdowane arkusze β włókna amyloidu [65]. Zaobserwowano, że skłonność ta
prawdopodobnie związana jest ze stopniem, w jakim początkowa helikalna
struktura peptydu była stabilizowana przez wystawioną na działanie
rozpuszczalnika resztę aminokwasu w pozycji 13 lub 14 (Leu oraz MfeGly
w miejscu Val) lub destabilizowana przez bardziej fluorowane analogi
aminokwasów. Dodatkowo, okazało się, że tworzenie włókien przez białko
zawierające difluorowaną DfeGly w pozycji 13 lub 14 wykazuje największą
zależność od pozycji, co prawdopodobnie odzwierciedla różnice w polarności
lokalnego otoczenia. Dalsze badania nad wpływem pojedynczego podstawienia
minimalnie fluorowanych bloków budulcowych w hydrofobowym łańcuchu
analogu peptydu wykazały, że mogą prowadzić do destabilizacji termicznej.
Stopień destabilizacji zależy od tego, jak skutecznie fluorowane jednostki upakują
się w sąsiadujące łańcuchy boczne [66-68]. Szczególnie interesujące było
stwierdzenie, że spolaryzowana grupa β-metylenowa DfpGly wpływa na stabilność
termiczną dimerów łańcuchów w sposób zależny od pozycji.
Charakteryzujące się wysoką wybiórczością w porównaniu z innymi
molekułami peptydy i oparte na białkach środki lecznicze cieszą się rosnącym
zainteresowaniem lecz niestety posiadają niską stabilność metaboliczną. Jak już
wspomniano, w literaturze można jednak znaleźć pewne doniesienia dotyczące
polepszenia ich stabilności (chroniące białko przed degradacją), jeżeli do białka
wprowadzone zostaną fluorowane bloki budulcowe. Okazało się, że w przypadku
enzymów trawiennych takich jak α-chymotrypsyny i pepsyny inkorporacja
fluorowanych jednostek w trawionym białku, czyli podstawienie w pozycji P2’
DfeGly lub TfeGly (w substracie pepsyny) czy obecność DfeGly w miejscu P2 (w
przypadku α-chymotrypsyny) prowadziły do znacznego hamowania hydrolizy
wiązań peptydowych [69].
7.

ZASTOSOWANIE FLUOROWANYCH ANALOGÓW PROLINY
W PEPTYDACH

Efekt obniżenia bariery energetycznej izomeryzacji trans : cis wiązania
amidowego oraz przemożny wpływ atomu fluoru na konformację egzo/endo
pierścienia pirolidynowego wykorzystano w zbadaniu inhibicji trombiny. Otóż,
aktywność biologiczna analogów dipeptydów zawierających fluorowaną prolinę
związana była z pewną steryczną preferencją. A więc monofluorowany izomer 4(R)
(Rys. 23) był 300 razy mocniejszy niż jego 4(S) (Rys. 23) odpowiednik, podczas
gdy geminalny 4,4-difluorek (Rys. 23) był 6 razy słabszy nawet niż nie posiadający
fluoru odpowiednik (R1, R2 = H) [70].
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Rysunek 23. Struktury dipeptydowych inhibitorów trombiny zawierające fragment 4(R) lub 4(S)
monofluoroproliny lub geminalny 4,4-difluorek proliny
Figure 23.
Structures of dipeptides thrombin inhibitors containing 4(R) or 4(S) monofluoroproline or
geminal proline 4,4-difluoride

Podobnie wykorzystano także atom fluoru do zbadania wiązania się
z receptorem analogu endogennego ligandu wiążącego się z neurotensyną.
Receptory neurotensyny 1 oraz 2 (NTS1, NTS2), aktywowane przez
neurotransmiter - neurotensynę, przyciągają rosnącą uwagę ze względu na ich
efekty fizjologiczne mogące znaleźć zastosowanie zarówno w hipotermii jak
i w leczeniu zaburzeń psychicznych. Szczególnie receptor NTS2 jest związany
z modulacją wrażliwości na ból. Zastąpienie jednostki proliny w heksapeptydzie
NT(8-13) (Rys. 24A) będącym ligandem wiążącym się z neurotensyną, przez
zmodyfikowane fluorem w pozycji 4 analogi Pro wykazało, że receptor NTS2
posiada preferencję do wiązania się z peptydomimetykiem zawierającym pierścień
pirolidynowy w konformacji egzo, który jest stabilizowany przez znajdujący się
w pozycji C-4 atom fluoru (tj. 4(R)-F-Pro, Rys. 24B) [71].

Rysunek 24. A) Heksapeptyd - ligand neurotensyny; B) i C) Monofluorowane oraz D) difluorowane analogi
heksapeptydu wiążące receptory NTS1 i NTS2
Figure 24.
A) Hexapeptide - neurotensine ligand; B) and C) Monofluorinated and D) difluorinated
hexapeptide analogues binding NTS1 and NTS2 receptors

Związek ten oprócz doskonałej zdolności do wiązania się wykazywał też
znaczną selektywność do tego receptora. Przeciwnie, pseudopeptyd zawierający
enancjomer 4(S)-F-Pro (Rys. 24C) wykazał prawie pięciokrotnie mniejszą zdolność

FLUOROWANY MOTYW W AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE PEPTYDOMIMETYKACH

171

5

do wiązania jak i selektywność. Co więcej, geminalny difluorek (Rys. 24D)
wykazał większą zdolność do wiązania się niż 4(R)-F-Pro (Rys. 24B) dzięki
konformacji pierścienia egzo, ale za to niską selektywność [Ki(NTS1)/Ki(NTS2)].
Okazało się także, że mimetyki heksapeptydu zawierające jeden atom (tj. 4(R)-FPro) jak i dwa atomy fluoru (Rys. 24), wykazały aktywność, przewyższającą
uzyskaną dla endogennego ligandu neurotensyny peptydu NT(8-13). Ma to
szczególne znaczenie, gdyż selektywnie wiążący się z receptorem NTS2 ligand
może zostać wykorzystany jako środek przeciwbólowy nie wykazujący efektów
ubocznych związanych z zastosowaniem opioidów [71].
W przeciwieństwie do F-Pro, wprowadzenie atomu fluoru (w pozycję C-3) do
pierścienia pirolidynowego 4-hydroksyproliny (Hyp) zmienia jego preferowaną
konformację na C4-endo zamiast C4-egzo korzystniejszą energetycznie w przypadku
4-F-Pro. Stwierdzono, że zamiana Hyp na fluorowaną hydroksyprolinę
w testowanym ligandzie (HIF-1α) docelowego białka VHL (białko von HipplaLindaua), powoduje wysoce stereoselektywne rozpoznawanie przez VHL
diastereoizomeru (3R,4S)-3-fluoro-4-hydroksyproliny w porównaniu z epimerem
(3S,4S)-F-Hyp (Rys. 25A) [72].

Rysunek 25. A) Peptydomimetyk zawierający F-Hyp - ligand VHL; B) Pochodna F-Hyp jako tzw. chimera –
służąca degradacji ligazy VHL
Figure 25.
A) Peptidemimetic containing F-Hyp - VHL ligand; B) F-Hyp derivatives as chimera – used as
ligase VHL destroyer

Przeprowadzone badania wykazały także, że w trakcie wiązania się z białkiem
(VHL) równowaga konformacyjna pierścienia pirolidinowego w (3R,4S)-F-Hyp
musi ulec znaczącej zmianie. Przypuszczalnie przejście ze stanu wolnego do
związanego musi zostać zrekompensowane przez bardziej korzystne oddziaływania
białka z ligandem. Ligandy VHL zawierające F-Hyp zostały zastosowane jako
odpowiednie sondy komórkowe i wykorzystane do ukierunkowanej proteasomalnej
degradacji ligazy VHL jako tzw. chimera PROTAC. Okazało się także, że
wprowadzenie izomeru (3R,4S)-F-Hyp (Rys. 25B) wpływa na cytotoksyczność,
natomiast wbudowanie epimeru (3S,4S) (Rys. 25B) do badanej sondy doprowadziło
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do selektywnej degradacji VHL przy stężeniu nanomolarnym pomimo ∼20-krotnie
mniejszej zdolności wiązania się z tą ligazą.
Kolagen jest najobficiej występującym białkiem w organizmach ssaków.
Polipeptydowy łańcuch kolagenu zawiera trzy helikalne łańcuchy polipeptydowe,
a każda z nich zawiera około 300 powtórzeń sekwencji X-Y-Gly, gdzie X-stanowi
jednostki L-proliny (Pro), Y- 4(R)-hydroksyproliny (Hyp), zaś trzecim
aminokwasem jest glicyna (Gly). Przyjmowano, że sekwencja ta jest
odpowiedzialna za stabilizację łańcuchów kolagenowych, a grupa hydroksylowa
Hyp wnosiła znaczny wkład na stabilność kolagenu poprzez tworzenie
dodatkowych wiązań wodorowych. Teorię tę poddano jednakże w wątpliwość na
skutek badań z zastosowaniem 4-fluoroproliny F-Pro jako bioizosterycznego
odpowiednika 4(R)-hydroksyproliny [73, 74]. Pomimo, że tak zmodyfikowany
peptyd nie powinien mieć zdolności do międzyniciowego wiązania wodorowego,
wprowadzenie 4(R)-fluoroproliny zaowocowało znacznym zwiększeniem
stabilności trójniciowej helisy kolagenu [27, 76]. Zaobserwowano również, że
w zależności od wprowadzonego w miejscu Pro-48 enancjomeru F-Pro (R) lub (S)
widoczne są przeciwne efekty. Okazało się, że głównym czynnikiem stabilizującym
helisy kolagenu jest efekt konformacyjny i przyjmowana konformacja C4-egzo
pierścienia pirolidinowego korzystniejsza energetycznie w przypadku zarówno
Hyp, jak i 4(R)-fluoroproliny oraz obniżona bariera energetyczna izomeryzacji
cis:trans wiązania peptydowego, pozwalająca na pre-organizację nici wymaganej
do utworzenia potrójnej helisy konformacji trans wszystkich aminokwasów
w peptydzie [25, 26]. W konsekwencji związek przyjmuje ułożenie wiązania C-F,
antyrównoległe do trzech najbliższych dipoli C=O potrójnej helisy. Wykazano
więc, że to głównie oddziaływania dipol-dipol i odpychanie steryczne reszt proliny
i Hyp, a nie wiązania wodorowe nadają kolagenowi taką stabilność.
Tworzenie wiązania peptydowego z proliną w rybosomie przebiega wyjątkowo
wolno w porównaniu do wszystkich innych aminokwasów białkotwórczych.
Okazało się jednak, że wprowadzenie monofluorowanej 4(R)-F-Pro zwiększa
szybkość tworzenia wiązania peptydowego do poziomu obserwowanego w innych
aminokwasach proteinogennych, podczas gdy inkorporacja jej diastereomeru 4(S)F-Pro prowadzi do przeciwnego efektu [77].
8.

FLUOROWANE FOSFONIANY

Grupy difluorometylenową -CF2- oraz monofluorometylenową -CHFzastosowano także jako zamienniki mostkowego atomu tlenu w fosforylowanych
związkach organicznych [-O-P(O)O2-]. Tak otrzymane mono- lub difluorometyleno
fosfoniany [-CHF-P(O)O2- lub -CF2-P(O)O2-] są stabilne w środowisku
biologicznym. Peptydomimetyk
(haptens)
zawierający
ugrupowanie
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difluorometylenofosfonianowe (Rys. 26A) wykorzystano do zbadania przeciwciała,
które może wywoływać odpowiedź odpornościową jedynie w połączeniu
z odpowiednim fosforylowanym białkiem [78]. Jako białko wybrano białko p53
o właściwościach supresora nowotworowego, zaangażowanego w regulację
aktywacji mechanizmów naprawy DNA oraz indukcję apoptozy w odpowiedzi na
uszkodzenia DNA, zawierające w pozycji 6 serynę. Jego aktywacja polega miedzy
innymi na jej fosforylacji (Rys. 26B), a grupa difluorometylenowa została wybrana
jako substytut tego atomu tlenu w grupie fosforanowej.

Rysunek 26. A) Peptydomimetyk - wskaźnik przeciwciała ukierunkowanego na 6-fosfoserynową formę
białka p53; B) Fragment peptydu zawierający fosfoserynę; C) Difluorowany analog γ-fosforanu
asparaginianowego; D) Asparaginiano γ-fosforan
Figure 26.
A) Peptidomimetic designed to determine an antibody directed toward 6-phosphoserine in p53;
B) Part of peptide containing phosphoserine; C) Difluorinated aspartyl γ-phosphate analogue;
D) Aspartyl γ-phosphate

Wybrane przeciwciało rozpoznaje białko p53 tylko kiedy seryna w pozycji
6 jest fosforylowana [79]. Jako inny przykład może także posłużyć zastosowanie
difluorometyleno β-keto fosfonianu (Rys. 26C) jako difluorowanego analogu
asparaginiano γ-fosforanu (Rys. 26D) – substratu dehydrogenazy semialdehydu
asparaginianowego (ASA-DH) [80]. Enzym ten zaangażowany jest w biosyntezę
lizyny i jej prekursora- kwasu diaminopimelinowego potrzebnego do biosyntezy
peptydoglikanów niektórych ścian bakteryjnych. Po pre-inkubacji inhibitora
z enzymem zaobserwowano odwracalną inhibicję poprzez powolne wiązanie się
z grupą tiolową w miejscu aktywnym enzymu z grupą karbonylową
peptydomimetyku występującego w postaci hydratu difluoroketonu.
Difluorometylenofosfonianowe analogi fosfotyrozyny (Rys. 27A) posłużyły
także do określenia budowy inhibitora fosfatazy tyrozynowej. Fosfataza
fosfotyrozynowa 1B (PTP1B) pełni ważną rolę w regulacji ścieżki sygnałowej
insuliny oraz leptyny. W konsekwencji stanowi ona interesujący cel w leczeniu
diabetyków typu II oraz otyłości. Przebadano różnego rodzaju peptydomimetyki,
przy czym okazało się, że difluorowany heksapeptyd (Rys. 27B) posiada
stosunkowo mocne powinowactwo do PTP1B (IC50 = 0,1 μM), w porównaniu do
macierzystego peptydu (IC50 = 200 μM) [81, 82]. Aktywność tę wytłumaczono
istnieniem wiązania wodorowego pomiędzy jednym z atomów fluoru reszty
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CF2P(O)(O)2- oraz atomem wodoru grupy N-H fenyloalaniny (Phe182) enzymu
[83]. Określono, że obniża on nadekspresję receptora insuliny połączonego
z białkiem PTP1B w pewnych formach cukrzycy. Liczne strukturalne modyfikacje
badanych fluorowanych fosfonianów posiadających aktywność biologiczną
w stosunku do PTP1B pozwoliły na uzyskanie jeszcze lepszych, bardziej
selektywnych inhibitorów tej fosfatazy (Rys. 27C) [84, 85].

Rysunek 27. Fosfotyrozyna A) oraz jej analogi: B) heksapeptydylo difluorofosfonian, C) peptydylo
bis(difluorofosfonian)
Figure 27.
Phosphotyrosine A) and analogues: B) hexapeptidyl difluorophosphonate, C) peptidyl
bis(difluorophosphonate)

Fluorowane fosfoniany zostały także zastosowane w miejscu grupy
karboksylowej w aminokwasach, co pozwoliło na otrzymanie dużej grupy
związków takich jak aminofosfoniany, rozpoznawane przez enzymy lub receptory
jako fałszywe substraty i przez to posiadające właściwości inhibitujące. Z wielu
względów α-aminoalkilofosfoniany traktuje się jako doskonałe odpowiedniki
aminokwasów [86-89]. Grupa fosfonowa (-P(O)(OR)2) posiada geometrię
tetraedryczną oraz lokalizację ładunków analogiczną do stanu przejściowego
powstającego w trakcie przeniesienia grupy acylowej, na przykład w aminokwasach
w trakcie reakcji enzymatycznych [79]. Z tego też względu kwasy αaminoalkilofosfonowe stanowią szeroko adoptowaną grupę służącą do
projektowania
inhibitorów
będących
niehydrolizowanymi
mimetykami
aminokwasów.
Tę szczególną aplikację stanowiło zastosowanie fluorofosfonianowych
pochodnych proliny (Rys. 28A) stanowiących analogi stanu przejściowego,
w których atom fluoru, mógł działać jako akceptor wiązania wodorowego w trakcie
inhibicji selektywnych wobec proliny aminodipeptydaz serynowych. Odcinają one
dipeptydy z N-końca peptydów lub białek, jeżeli reszta proliny znajduje się
w przedostatniej pozycji. Reprezentatywnymi przykładami tej grupy są
dipeptydylowe peptydazy II i IV (DPP II i DPP IV). Omawiane enzymy uważane są
za ważne w takich stanach chorobowych, jak cukrzyca, nowotwory i zaburzenia
związane z odpornością.
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Rysunek 28. A) Fluorofosfonianowe pochodne proliny - inhibitory aminodipeptydaz serynowych;
B) Fluorowane kwasy aminoetanofosfonowe- przykładowe inhibitory racemazy alaninowej
Figure 28.
A) Fluorophosphonate derivatives of proline - inhibitors of serine aminodipeptidases;
B) Fluorinated aminoethane phosphonic acids - examples of alanine racemase inhibitors

Wstępna ocena biochemiczna opisanych związków na jednym z docelowych
enzymów, DPP IV, wykazała obiecującą aktywność. Najbardziej aktywnym
związkiem okazał się fluorofosfonian (Rys. 28A, Xaa = Ile i R = H, IC50 = 50 μM)
[89].
Pomimo znacznej wartości mocy wiązania C-F i względnie słabej zdolności
atomu fluoru do bycia grupą opuszczającą, w pewnych okolicznościach dochodzi
do eliminacji HF w wyniku przemian metabolicznych tak jak w przypadku
dezaktywacji DadB racemazy alaninowej S. typhimurium (Alr), opisanej dla
inhibitorów β-1(S)-fluoroalaniny oraz β-1(R)-fluoroalaniny (Rys. 28B, RF = CH2F)
[91, 92]. Stwierdzono, że w trakcie inhibicji następuje α,β-eliminacja prowadząca
do adduktu enolanowej formy kwasu pirogronowego oraz fosforanu pirydoksalu.
Redukcja tego trójskładnikowego adduktu z enzymem blokuje ścieżkę eliminacji.
Autorzy zaproponowali także ogólny mechanizm dezaktywacji racemaz w świetle
tych wyników. Także kwasy β,β-difluoro- oraz β,β,β-trifluoroaminoetanofosfonowe
(Rys. 28B, RF = CHF2 oraz CF3) zostały zbadane pod kątem inhibicji Alr.
Stwierdzono, że stanowią one zależne od czasu inhibitory Alr, z których najlepsze
właściwości przeciwbakteryjne wykazywał monofluorowany analog aminokwasu
[91, 92].
UWAGI KOŃCOWE
Przedstawiona powyżej praca przeglądowa ma służyć (wg Autorów) inspiracji
niesamowitym efektom uzyskanym dzięki atomowi fluoru oraz fluorowanego motywu
w związkach organicznych, w tym w peptydomimetykach czy fluorowanych analogach
aminokwasów i peptydów. Zdajemy sobie sprawę, że pewne aspekty zostały
zilustrowane zaledwie przykładami, niektóre zostały potraktowane marginalnie. Istnieje
także grupa peptydomimetyków zawierająca fluorowane układy aromatyczne, czy
łańcuchy zawierające większą ilość atomów fluoru. Z uwagi na obszerność
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przedstawionej powyżej tematyki ten aspekt wpływu fluoru nie został zawarty
w monografii.
Należy też pamiętać, że istnieje wiele całkowicie niewykorzystanych oddziaływań
wiązania C-F, które oczekują na zbadanie, na przykład w środowisku białkowym,
w tym interakcji ładunek-dipol czy koordynacja kationów metali. Co więcej,
w niedalekiej perspektywie można oczekiwać wzrostu zastosowania aminokwasów
znakowanych radioaktywnie 18F, które mogą naśladować endogenne rozkłady różnych
naturalnych aminokwasów, a tym samym służyć jako wskaźniki do badania metodą
pozytonowej tomografii emisyjnej.
PIŚMIENNICTWO CYTOWANE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

J.T. Welch, Tetrahedron, 1987, 43, 3123.
J. Mann, Chem. Soc. Rev., 1987, 16, 381.
J.P. Begue, D. Bonnet-Delpon, Bioorganic and Medicinal Chemistry of Fluorine, John Wiley
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008.
D. O’Hagan, Chem. Soc. Rev., 2008, 37, 308
B.E. Smart, J. Fluorine Chem., 2001, 109, 3.
W.K. Hagmann, J. Med. Chem., 2008, 51 (15), 4359.
J. Wang, M. S nchez-Roselló, J.L. Ace a, C. del Pozo, A.E. Sorochinsky, S. Fustero, V.A.
Soloshonok, H. Liu, Chem. Rev., 2014, 114, 2432.
J. Emsley, Chemia. Przewodnik po pierwiastkach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1997.
N.A. Meanwell, J. Med. Chem., 2018, 61 (14), 5822.
C. Jäckel, W. Seufert, S. Thust, B. Koksch, ChemBioChem, 2004, 5, 717.
A.A. Berger, J.S. V ller, N. Budisa, B. Koksch, Acc. Chem. Res., 2017, 50, 2093.
M. Salwiczek, E.K. Nyakatura, U.I.M. Gerling, S. Ye, B. Koksch, Chem. Soc. Rev., 2012, 41,
2135.
G. Haufe, S. Krüger, Amino Acids, 1996, 11, 409 .
X.L. Qiu, W.D. Meng, F.L. Qing, Tetrahedron, 2004, 60, 6711.
B. Hart, W. Haile, N. Licato, W. Bolanowska, J. McGuire, J. Coward, J. Med. Chem., 1996, 39,
56.
C.R.S. Briggs, D. O’Hagan, J.A.K. Howard, D.S. Yufit, J. Fluorine Chem., 2003, 119, 9.
J.W. Banks, A.S. Batsanov, J.A.K. Howard, D. O’Hagan, H.S. Rzepa, S. Martin-Santamaria,
J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1999, 2, 2409.
G. Deniau, A.M.Z. Slawin, T. Lebl, F. Chorki, J.P. Issberner, T. van Mourik, J.M. Heygate,
J.J. Lambert, L.A. Etherington, K.T. Sillar, D. O’Hagan, ChemBioChem, 2007, 8, 2265.
I. Yamamoto, G.P. Deniau, N. Gavande, M. Chebib, G.A.R. Johnston, D. O’Hagan, Chem.
Commun., 2011, 47, 7956.
M.D. Clift, H. Ji, G.P. Deniau, D. O’Hagan, R.B. Silverman, Biochemistry, 2007, 46, 13819.
D.L. Crittenden, M. Chebib, M.J.T. Jordan, J. Mol. Struct.: THEOCHEM, 2005, 755, 81.
L. Hunter, K. A. Jolliffe, M.J.T. Jordan, P. Jensen, R.B. MacQuart, Chem. - Eur. J., 2011, 17,
2340.
I. Yamamoto, M.J.T. Jordan, N. Gavande, M.R. Doddareddy, M. Chebib, L. Hunter, Chem.
Commun., 2012, 48, 829.
P.W. Chia, M.R. Livesey, A.M.Z. Slawin, T. Van Mourik, D.J.A. Wyllie, D. O’Hagan, Chem.
- Eur. J., 2012, 18, 8813.

FLUOROWANY MOTYW W AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE PEPTYDOMIMETYKACH

177

5

[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]

[51]
[52]
[53]

[54]

C.E. Jakobsche, A. Choudhary, S.J. Miller, R.T. Raines, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 6651.
R.W. Newberry, B. Van Veller, I.A. Guzei, R.T. Raines, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 7843.
J.A. Hodges, R.T. Raines, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 9262.
P.A. Champagne, J. Desroches, J.F. Paquin, Synthesis, 2015, 47, 306.
J.F. Nadon, K. Rochon, S. Grastilleur, G. Langlois, T.T.H. Dao, V. Blais, B. Guérin,
L. Gendron, Y. L. Dory, ACS Chem. Neurosci., 2017, 8, 40.
S.N. Karad, M. Pal, R.S. Crowley, T.E. Prisinzano, R.A. Altman, ChemMedChem, 2017, 12,
571.
R.A. Altman, K.K. Sharma, L.G. Rajewski, P.C. Toren, M.J. Baltezor, M. Pal, S.N. Karad, ACS
Chem. Neurosci., 2018, 9, 1735.
M. Drouin, J. Laxio Arenas, J.F. Paquin, ChemBioChem, 2019, 20, 1817.
K. Valkó, C. Bevan, D. Reynolds, Anal. Chem., 1997, 69 (11), 2022.
W. Chang, R.T. Mosley, S. Bansal, M. Keilman, A.M. Lam, P.A. Furman, M.J. Otto, M.J. Sofia,
Bioorg. Med. Chem. Lett., 2012, 22, 2938.
R. Waelchli, R. Gamse, W. Bauer, H. Meigel, E. Lier, J.H.M. Feyen, Bioorg. Med. Chem. Lett.,
1996, 6, 1151.
L.G. Boros, B. DeCorte, R.H. Gimi, J.T. Welch, Y. Wuand, R.E. Handschumacher, Tetrahedron
Lett., 1994, 35, 6033.
J.T. Welch, J. Lin, Tetrahedron, 1996, 52, 291.
J. Lin, P.J. Toscano, J.T. Welch, Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 1998, 95, 14020.
K. Zhao, D.S. Lim, T. Funaki, J.T. Welch, Bioorg. Med. Chem., 2003, 11, 207.
P. Van der Veken, I. Kertesz, K. Senten, A. Haemers, K. Augustyns, Tetrahedron Lett., 2003,
44, 6231.
P. Van der Veken, K. Senten, I. Kertesz, I. De Meester, A.M. Lambeir, M.B. Maes, S. Schar e,
A. Haemers, K. Augustyns, J. Med. Chem., 2005, 48, 1768.
C. Dalvit, S.Y. Ko, A. Vulpetti, J. Fluor. Chem., 2013, 152, 129.
B.E. McKinney, J.J. Urban, J. Phys. Chem. A., 2010, 114, 1123.
V. Eeda, M. Selvaraju, R.A. Altman, J. Fluor. Chem., 2019, 218, 90.
M. Zanda, New J. Chem., 2004, 28, 1401.
H. Mei, J. Han, K.D. Klika, K. Izawa, T. Sato, N.A. Meanwell, V.A. Soloshonok, Eur. J. Med.
Chem., 2019, 18, 111826.
S. Fustero, G. Chiva, J. Piera, J.F. Sanz-Cervera, A. Volonterio, M. Zanda, C.R. De Arellano,
J. Org. Chem., 2009, 74, 3122.
M. Sani, A. Volonterio, M. Zanda, ChemMedChem, 2007, 2, 1693.
A. Brusoe, J.F. Hartwig, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 8460.
A. Volonterio, S. Bellosta, F. Bravin, M.C. Bellucci, L. Bruche, G. Colombo, L. Malpezzi,
S. Mazzini, S.V. Meille, M. Meli, C. Ramirez de Arellano, M. Zanda, Chem. Eur. J., 2003,
9, 4510.
M. Molteni, C. Pesenti, M. Sani, A. Volonterio, M. Zanda, J. Fluorine Chem., 2004, 125, 1735.
M. Molteni, M.C. Bellucci, S. Bigotti, S. Mazzini, A. Volonterio, M. Zanda, Org. Biomol.
Chem., 2009, 7, 2286.
C.R. Butler, K. Ogilvie, L. Martinez-Alsina, G. Barreiro, E.M. Beck, C.E. Nolan, K. Atchison,
E. Benvenuti, L. Buzon, S. Doran, C. Gonzales, C.J. Helal, X. Hou, M.H. Hsu, E.F. Johnson,
K. Lapham, L. Lanyon, K. Parris, B.T. O’Neill, D. Riddell, A. Robshaw, F. Vajdos, M.A.
Brodney, J. Med. Chem., 2017, 60 , 386.
G. Chen, H. Ren, A. Turpoff, A. Arefolov, R. Wilde, J. Takasugi, A. Khan, N. Almstead, Z. Gu,
T. Komatsu, C. Freund, J. Breslin, J. Colacino, J. Hedrick, M. Weetall, G.M. Karp, Bioorg.
Med. Chem. Lett., 2013, 23, 3942.

178
[55]

[56]

[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]

[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]

K. KORONIAK-SZEJN, M. RAPP

X. Zhang, N. Zhang, G. Chen, A. Turpoff, H. Ren, J. Takasugi, C. Morrill, J. Zhu, C. Li,
W. Lennox, S. Paget, Y. Liu, N. Almstead, F.G. Njoroge, Z. Gu, T. Komatsu, V. Clausen,
C. Espiritu, J. Graci, J. Colacino, F. Lahser, N. Risher, M. Weetall, A. Nomeir, G.M. Karp,
Bioorg. Med. Chem. Lett., 2013, 23, 3947.
N. Zhang, X. Zhang, X. J. Zhu, A. Turpoff, G. Chen, C. Morrill, S. Huang, W. Lennox,
R. Kakarla, R. Liu, C. Li, H. Ren, N. Almstead, N.S. Venkatraman, F.G. Njoroge, Z. Gu,
V. Clausen, J. Graci, S.P. Jung, Y. Zheng, J.M. Colacino, F. Lahser, J. Sheedy, A. Mollin,
M. Weetall, A. Nomeir, G.M. Karp, J. Med. Chem., 2014, 57, 2121.
S. Huhmann, B. Koksch, Eur. J. Org. Chem. 2018, 2018, 3667.
H. Meng, S.T. Krishnaji, M. Beinborn, K. Kumar, J. Med. Chem., 2008, 51, 7303.
V. Asante, J. Mortier, H. Schlüter, B. Koksch, Bioorg. Med. Chem., 2013, 21, 3542.
S. Huhmann, A.K. Stegemann, K. Folmert, D. Klemczak, J. Moschner, M. Kube, B. Koksch,
Beilstein J. Org. Chem., 2017, 13, 2869.
S. Tambaro, R. Reali, A. Volonterio, M. Zanda, F. Olimpieri, G. A. Pinna, P. Lazzari,
Pharmacol. Biochem. Behav., 2013, 110, 137.
F. Narjes, K.F. Koehler, U. Koch, B. Gerlach, S. Colarusso, C. Steinkuhler, M. Brunetti,
S. Altamura, R. De Francesco, V.G. Matassa, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2002, 12, 701.
S. Di Marco, M. Rizzi, C. Volpari, M.A. Walsh, F. Narjes, S. Colarusso, R. De Francesco,
V.G. Matassa, M.J. Sollazzo, J. Biol. Chem., 2000, 275, 7152.
U.I.M. Gerling, M. Salwiczek, C.D. Cadicamo, H. Erdbrink, S. Grage, P. Wadhwani, A. Ulrich,
M. Behrends, G. Haufe, C. Czekelius, B. Koksch, Chem. Sci., 2014, 5, 819.
K. Pagel, S.C. Wagner, R.R. Araghi, H. von Berlepsch, C. B ttcher, B. Koksch, Chem. - Eur.
J., 2008, 14, 11442.
C. Jäckel, M.Salwiczek, B. Koksch, Angew. Chem., Int. Ed., 2006, 45, 4198.
M. Salwiczek, S. Samsonov, T. Vagt, E.K. Nyakatura, E. Fleige, J. Numata, M.T. C lfen,
B.Pisabarro, Koksch, Chem. - Eur. J., 2009, 15, 7628.
M. Salwiczek, B. Koksch, ChemBioChem, 2009, 10, 2867.
V. Asante, J. Mortier, G. Wolber, B. Koksch, Amino Acids, 2014, 46, 2733.
D.D. Staas, K.L. Savage, V.L. Sherman, H.L. Shimp, T.A. Lyle, L.O. Tran, C.M. Wiscount,
D.R. McMasters, P.E.J. Sanderson, P.D. Williams, B.J. Lucas Jr., J.A. Krueger, S.D. Lewis,
R.B. White, S. Yu, B.K. Wong, C.J. Kochansky, M.R. Anari, Y. Yan, J.P. Vacca, Bioorg. Med.
Chem., 2006, 14, 6900.
C. Held, H. Hübner, R. Kling, Y.A. Nagel, H. Wennemers, P. Gmeiner, ChemMedChem, 2013,
8, 772.
A. Testa, X. Lucas, G.V. Castro, K.H. Chan, J.E. Wright, A.C. Runcie, M.S. Gadd,
W.T.A. Harrison, E.J. Ko, D. Fletcher, A. Ciulli, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 29, 9299.
B. Bilgiçer, A. Fichera, K. Kumar, J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 4393.
Y. Tang, G. Ghirlanda, W.A. Petka, T. Nakajima, W.F. DeGrado, D.A. Tirrell, Angew. Chem.,
Int. Ed., 2001, 40, 1494.
K.H. Lee, H.Y. Lee, M.M. Slutsky, J.T. Anderson, E.N.G. Marsh, Biochemistry, 2004,
43, 16277.
C. Renner, S. Alefelder, J.H. Bae, N. Budisa, R. Huber, L. Moroder, Angew. Chem., Int. Ed.
2001, 40, 923.
L.K. Doerfel, I. Wohlgemuth, V. Kubyshkin, A.L. Starosta, D.N. Wilson, N. Budisa,
M.V. Rodnina, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 12997.
D.B. Berkowitz, M. Eggen, Q. Shen, R.K. Shooemaker, J. Org. Chem., 1996, 61, 4666.
Y. Higashimoto, S. Saito, X.H. Tong, A. Hong, K. Sakaguchi, E. Appella, C.W. Anderson,
J. Biol. Chem., 2000, 275, 23199.
R.J. Cox, A.T. Hadfield, M.B. Mayo-Martin, Chem. Commun., 2001, 1710.

FLUOROWANY MOTYW W AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE PEPTYDOMIMETYKACH

179

5

[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]

G. Liu, Drugs Fut., 2004, 29,1245.
T.R. Burke Jr., H.K. Kole, P.P. Roller, Biochem. Biophys. Res. Commun., 1994, 204, 129.
T.R. Burke Jr., B. Ye, X. Yan, S. Wang, Z. Zia, L. Chen, Z.Y. Zhang, D. Barford, Biochemistry,
1996, 35, 15989.
G. Boutselis, X. Yu, Z.Y. Zhang, R.F. Borch, J. Med. Chem., 2007, 50, 856.
S. Zhang, L. Chen, Y. Luo, A. Gunawan, D.S. Lawrence, Z.Y. Zhang, J. Am. Chem. Soc., 2009,
131,13072.
V.P. Kukhar, H.R. Hudson (Ed.), Aminophosphonic and Aminophosphinic Acids, John Wiley
& Sons Ltd, Chichester, 2000.
P. Kafarski, B. Lejczak, Med. Chem.-Anti-Cancer Agents, 2001, 1, 301.
J. Grembecka, P. Kafarski, Mini Rev. Med. Chem., 2001, 1, 133.
F. Orsini, G. Sello, M. Sisti, Curr. Med. Chem., 2010, 17, 264.
P. Van der Veken, K. Senten, I. Kertèsz, A. Haemers, K. Augustyns, Tetrahedron Lett., 2003,
44, 969.
B. Badet, D. Roise, C.T. Walsh, Biochemistry, 1984, 23, 5188.
G.A. Flynn, D.W. Beight, E.H.W. Bohme, B.W. Metcalf, Tetrahedron Lett., 1985, 26, 285.

Praca wpłynęła do Redakcji 15 lutego 2020 r.

2020, 74, 3-4

SKAFOLDY CHITOZANOWE MODYFIKOWANE
ZWIĄZKAMI FLUOROORGANICZNYMI

CHITOSAN SCAFFOLDS MODIFIED
WITH FLUOROORGANIC COMPOUNDS

Monika Bilska-Markowska, Anna Szwajca*
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
*e-mail: Anna.Szwajca@amu.edu.pl

Abstract
Wykaz stosowanych skrótów
Wprowadzenie
1. Biopolimery polisacharydowe
1.1. Chitozan –budowa i otrzymywanie
2. Modyfikacja chitozanu związkami fluoroorganicznymi – żele
i aerożele
3. Polisacharydowe materiały bioadhezyjne
3.1. Fluorowane nanocząstki na bazie chitozanu
4. Wielofunkcyjne membrany Chitozanowe
4.1. Hydrofobowa modyfikacja chitozanowych membran związkami
fluoroorganicznymi
Uwagi końcowe
Podziękowania
Piśmiennictwo cytowane

182

M. BILSKA-MARKOWSKA, A. SZWAJCA

Dr Monika Bilska-Markowska jest adiunktem w Zakładzie
Syntezy i Struktury Związków Organicznych Wydziału Chemii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła
studia na kierunku Chemia Ogólna na Wydziale Chemii UAM
w 2008 roku, tam również otrzymała w 2012 r. stopień doktora
nauk chemicznych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą chemii
związków fluoroorganicznych, w tym przede wszystkim
węglowodanów. Skupia się nie tylko na samej syntezie
określonych związków, ale także na opracowaniu mechanizmów
reakcji wprowadzania atomu fluoru do cząsteczki organicznej
oraz na badaniu ich właściwości elektronowych.

https://orcid.org/0000-0002-9024-5479

Dr hab. Anna Szwajca, prof. UAM - obecnie pracuje
w Zakładzie Syntezy i Struktury Związków Organicznych
Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Z Wydziałem Chemii związana jest od czasu
studiów aż do chwili obecnej. Prowadząc wykłady i zajęcia
laboratoryjne z materiałów biomedycznych i polimerów łączy
pracę dydaktyczną z zainteresowaniami naukowymi.

https://orcid.org/0000-0003-3313-6847

SKAFOLDY CHITOZANOWE MODYFIKOWANE ZWIĄZKAMI FLUOROORGANICZNYMI

183

ABSTRACT
Chitosan (CS) is widely investigated due to its good film forming property.
Various methods of preparation of chitosan have been reported over the years.
Generally, treatment of chitin with alkali leads to N-deacetylation and the formation
of chitosan. Both chitin and chitosan as polysaccharides refer to families of partially
substituted polysaccharides. Thanks to many modifications that can be applied
to chitosan, e.g. combining with drugs, fluoroorganic compounds, nerve stem cells,
and connecting with other biopolymers, this material has many medical applications
and still seems to be very promising in the future. Chitosan and chitin as many
other biopolymers are widely used in biomaterials science. Biopolymers are
biocompatible, biodegradable and non-toxic for the human body.

Keywords: chitosan, modified biopolymers, hydrophilic and hydrophobic properties
of biocopolymers, fluoroorganic compounds
Słowa kluczowe: chitozan, biopolimery modyfikowane, hydrofliowe i hydrofobowe
właściwości biokopolimerów, związki fluoroorganiczne
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
API
ARGET
ATRP
CGA
CMCS
CS
ECM
FM
GAG
HA
MACF
NPs
PFC
PFDT
PFOSF
PHEMA
RDRP
XRD

– N-(3-aminopropylo)-imidazol
– regeneracja aktywatora przez transfer elektronu
– polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu
– aerożele chitozanowe na bazie zredukowanego tlenku
grafenu
– karboksymetylochitozan
– chitozan
– macierz pozakomórkowa
– bezwodnik perfluoromasłowy
– glikozoaminoglikany
– kwas hialuronowy
– metakrylamid chitozanu modyfikowany łańcuchami
perfluorowęglowymi
– nanocząstki
– perfluorowęglowodory
– 1H,1H,2H,2H-perfluoro(dekano)tiol
– perfluoro(oktylo)trichlorosilan
– metakrylan hydroksyetylu
– polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją
– rentgenowska dyfrakcja proszkowa
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WPROWADZENIE
Zarówno chityna jak i jej pochodne, w tym chitozan, wykazują aktywność
biologiczną hamując wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, przez co znajdują wiele
zastosowań w medycynie oraz będąc biokompatybilnymi i biodegradowalnymi
polisacharydami, jako użyteczny materiał biomedyczny.
Rozkład chitozanu w ludzkim ciele zachodzi w wyniku enzymatycznej degradacji
hydrolitycznej przez lizozymy, a mechanizm ten można modelować za pomocą analizy
in vitro. Rozpad chitozanu przez lizozymy następuje poprzez hydrolizę wiązania
glikozydowego między jednostkami polisacharydowymi w nici kopolimeru.
Glukozamina i sacharyd, które są produktami tego procesu, mogą być metabolizowane
lub przechowywane w organizmie jako proteoglikany. Chitozan będąc w ponad 50%
zdeacetylowaną formą chityny wykazuje lepsze od niej powinowactwo do wody i jako
kationowy kopolimer wykazuje dobre właściwości nawilżające cenione w przemyśle
kosmetycznym.
Z uwagi na właściwości adsorbujące znalazł również zastosowanie w przemyśle
spożywczym, tekstylnym i papierniczym.
Funkcjonalizacja substancji polimerowych ma duże znaczenie dla rozwoju
innowacyjnych materiałów do zastosowań w dentystyce, implantologii, protetyce,
farmaceutyce oraz inżynierii biomedycznej i tkankowej. Przez wiele dziesięcioleci
funkcjonalizacja chitozanu stanowiła jedynie sposób na poprawę jego właściwości,
takich jak rozpuszczalność, charakter hydrofobowy, zdolność tężenia czy
powinowactwo w kierunku substancji bioaktywnych. W tym celu chitozan poddawano
m.in. takim reakcjom chemicznym, jak [1–4]: acylowanie, alkilowanie, fosforylacja,
tiolowanie, sulfonowanie, czwartorzędowanie, reakcjom typu „Click Chemistry”,
szczepienie polimerów,
sprzęganie z cyklodekstrynami oraz reakcjom
z wykorzystaniem cieczy jonowych. Obecnie, chemiczna modyfikacja chitozanu
obejmuje przede wszystkim reakcje prowadzone na pierwszorzędowej grupie aminowej
oraz grupie hydroksylowej (Rys. 1). Przeprowadzane modyfikacje z uwagi na
właściwości otrzymywanego kopolimeru podzielić można na dwie podstawowe grupy,
tj. hydrofilowe i hydrofobowe.

186

Rysunek 1.
Figure 1.
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Schemat modyfikacji chemicznych chitozanu grup – NH2 i – OH
Scheme of chemical modifications of the – NH2 and – OH groups of chitosan

1. BIOPOLIMERY POLISACHARYDOWE
Polisacharydy należą do jednej z trzech głównych grup naturalnych
biomakromolekuł, obok kwasów nukleinowych oraz białek. Stanowią cenny
materiał budulcowy oraz zapasowy w organizmach żywych. Polisacharydy to
biopolimery węglowodanowe o strukturze liniowej lub rozgałęzionej, zbudowane
z licznych podjednostek cukrowych połączonych wiązaniami glikozydowymi (Rys.
2) [5]. W grupie polisacharydów szczególne znaczenie odgrywają
glikozoaminoglikany (GAG), które ze względu na ich specyficzną rolę w procesach
biologicznych, stanowią cenny materiał wykorzystywany w biomedycynie [5]. Są
to makrocząsteczki zbudowane z powtarzających się jednostek dwucukrowych,
z których jedną stanowi aminocukier, natomiast druga to kwas uronowy.
Dodatkowo w strukturze tychże związków często występuje grupa siarczanowa. Do
glikozoaminoglikanów poza kwasem hialuronowym (1) należą również heparyna
(3) oraz siarczan chondroityny (4) (Rys. 2) [5].
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Figure 2.
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Struktury wybranych naturalnych polisacharydów o zastosowaniu biomedycznym: kwas
hialuronowy (1); chitozan (2); heparyna (3) R 1=SO3H, R2=SO3H; chondroityna (4) R1=R3=H,
R2=SO3H lub R1=R2=H, R3=SO3H lub R2=H, R1=R3=SO3H lub R1=H, R2=R3=SO3H
- pozyskiwane z materiału zwierzęcego oraz dekstran (5) i pullulan (6) - pozyskiwane
z mikroorganizmów, a także kwas alginowy (7) pozyskiwany z alg [5]
Structures of selected natural polysaccharides for biomedical use: obtained from animal
material: hyaluronic acid (1); chitosan (2); heparin (3) R1 = SO 3H, R2 = SO3H; chondroitin (4)
R1 = R3 = H, R2 = SO3H or R1 = R2 = H, R3 = SO3H or R2 = H, R1 = R3 = SO3H or R1 = H, R2 =
R3 = SO3H, and obtained from microorganisms: dextran (5), pullulan (6), and also obtained
from algae alginic acid (7) [5]
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Heparyna jest środkiem przeciwkrzepliwym stosowanym od lat trzydziestych
XX w. Preparaty oparte na kwasie hialuronowym są zatwierdzone przez Agencję
Żywności i Leków oraz przez Europejską Agencję Leków do zastosowania
w przypadkach choroby zwyrodnieniowej stawów. Chitozan natomiast
zatwierdzono jako preparat opatrunkowy do leczenia trudno gojących się ran oraz
preparat zatrzymujący krwawienie z uwagi na korzystne właściwości
hemostatyczne [6], a także jako składnik diety, w takich krajach jak Japonia,
Finlandia, czy Włochy [7].
1.1. CHITOZAN – BUDOWA I OTRZYMYWANIE

Chitozan (CS) jest kopolimerem zbudowanym z losowo ułożonych jednostek
cukrowych 2-acetamido-2-deoksy-β-D-glukopiranozy i 2-amino-2-deoksy-βglukopiranozy, jak pokazano na Rys. 3, w swojej budowie chitozan podobny jest do
kwasu hialuronowego (HA) [6]. Glukozamina i N-acetyloglukozamina połączone są
wiązaniem β-1,4-glikozydowym (Rys. 3).

Rysunek 3.
Figure 3.

Chitozan
Chitosan

Chitozan otrzymywany jest w wyniku reakcji deacetylacji oczyszczonej
chityny stężonymi roztworami ługów (Rys. 4). Produkcja handlowo czystej chityny
opiera się w dużej mierze na zagospodarowaniu odpadów morskiego przemysłu
spożywczego. Skorupiaki stanowią największe źródło chityny, ale występuje ona
również w ścianach komórkowych grzybów i w egzoszkielecie owadów.

Rysunek 4.
Figure 4.

Schemat syntezy chitozanu na drodze reakcji deacetylacji chityny
Scheme of chitosan synthesis. Chitin deacetylation reaction
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Stosunek poszczególnych merów (n i m) zależy od stopnia alkalicznej
deacetylacji, której poddawana jest chityna w celu otrzymania chitozanu.
Przynajmniej 50% deacetylacja daje oczekiwany produkt. Obecność grup
funkcyjnych, takich jak hydroksylowa, acetamidowa i aminowa w macierzystym
szkielecie chitozanu czyni go przydatnym substratem do modyfikacji chemicznej.
Przeprowadzane modyfikacje pozwalają uzyskać pochodne kopolimeru
o pożądanych właściwościach fizykochemicznych i biochemicznych bez żadnych
zmian w jego podstawowym łańcuchu. Sama grupa aminowa w pierścieniu
cukrowym chitozanu może uczestniczyć w reakcjach podstawienia a także jako
ligand w reakcjach tworzenia kompleksów [8]. Obecność pierwszorzędowych grup
aminowych wzdłuż szkieletu CS, nadaje mu charakter kationowy (CS jest słabą
zasadą (pKa = 6,4)). Jako polimer wykazuje zatem takie właściwości jak
zachowanie zależne od pH, przyczepność do śluzu i zdolność do otwierania
ciasnych połączeń nabłonkowych [8]. Cząsteczki chitozanu o dodatnim ładunku
reagują z ujemnie naładowanymi erytrocytami i trombocytami efektywnie tamując
krwawienie.
Właściwości fizyko-chemiczne powstałego chitozanu zależą od kilku istotnych
czynników, a mianowicie: stężenia czynnika deacetylującego oraz czasu
i temperatury procesu deacetylacji. Reakcja prowadzona w temperaturze 120°C
skutkuje otrzymaniem biokopolimeru o stopniu deacetylacji ok 65%, którego
widmo XRD różni się od widma wyjściowej chityny (Rys. 5).
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Rysunek 5.
Figure 5.
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Widmo XRD chityny (a) i chitozanu (b) otrzymanego w reakcji deacetylacji chityny z 50%
roztworem NaOH
XRD spectrum of chitin (a) and chitosan (b) obtained by deacetylation of chitin with 50%
NaOH

2. MODYFIKACJA CHITOZANU ZWIĄZKAMI
FLUOROORGANICZNYMI – ŻELE I AEROŻELE
Wśród licznych modyfikacji chemicznych chitozanu jako polisacharydu na
szczególną uwagę zasługują reakcje wprowadzania związków fluoroorganicznych
do jego polimerowej struktury. Właściwości fizykochemiczne jakie posiadają
związki fluoroorganiczne, w tym fluorowane węglowodany [9] stanowią podstawę
do projektowania materiałów o większej lipofilowości w porównaniu z ich
niefluorowanymi analogami. Funkcjonalizacja chitozanu w kierunku pochodnych
zawierających fragmenty fluorowane polega w głównej mierze na wprowadzaniu
grup fluorowanych łańcuchów alkilowych lub pierścieni aromatycznych do
szkieletu polimerowego chitozanu [9].
Perfluorowęglowodory (PFC) ze względu na ich zdolności do przenoszenia
gazów oddechowych w warunkach biologicznych stosuje się jako substytuty krwi.
PFC powstają w wyniku całkowitego fluorowania węglowodorów (wymiana
atomów wodoru na atomy fluoru), co prowadzi do wytworzenia związków o innej
reaktywności [10]. Obecność gęstej chmury elektronów, wyższy potencjał jonizacji
i większe powinowactwo elektronowe w porównaniu do atomów wodoru, nadają im
odmienne cechy. Brak rozpuszczalności PFC w środowisku wodnym wynika z ich
hydrofobowego charakteru. PFC łącząc się z substancjami pomocniczymi tworzą
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zawiesiny koloidalne [11]. Często podstawę materiałów hydrożelowych stanowi
metakryloamid chitozanu modyfikowany łańcuchami perfluorowęglowymi
(MACF), który wykazuje właściwości typowe dla PFC i dodatkowo może być
stosowany do lokalnego natlenienia. MACF (Rys. 6) stosuje się jako materiał
podstawowy do otrzymywania opatrunków hydrożelowych, które służą do leczenia
ran skórnych. Hydrożele MACF nasycone tlenem są badane pod kątem ich
zdolności do dostarczania i podtrzymywania tlenu oraz degradacji w środowisku
biologicznym [12].

Rysunek 6.
Figure 6.

Schemat syntezy polimeru MACF
Scheme of MACF polymer synthesis
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Leczenie tlenem sprzyja gojeniu się ran przez: poprawę metabolizmu, syntezę
macierzy pozakomórkowej (extracellular matrix, ECM) i neowaskularyzację przy
jednoczesnym ograniczeniu aktywności przeciwdrobnoustrojowej [6]. W związku
z tym dostarczanie tlenu w sposób ciągły jest ważnym czynnikiem w przypadku
terapii ran [7]. Pomimo swoich niekwestionowanych zalet, stosowane obecnie
terapie dostarczania tlenu są niewygodne dla pacjenta oraz wymagają dostępu do
drogiego i specjalistycznego sprzętu. Biorąc pod uwagę znaczenie tlenu w procesie
gojenia się ran oraz regeneracji tkanek, jednym z głównych zadań jest stworzenie
opatrunków hydrożelowych o właściwościach natleniających. Badania na modelach
zwierzęcych z wykorzystaniem dotychczas otrzymanych opatrunków zawierających
PFC wskazują na poprawę gojenia się ran. Świadczy o tym synteza kolagenu,
lepsza neowaskularyzacja, a także przyspieszone dojrzewanie keratynocytów
w porównaniu do rezultatów uzyskanych po zastosowaniu ogólnie dostępnych
opatrunków handlowych. Nie zaobserwowano jednak wyraźnych korzyści pod
względem zamknięcia rany i odtwarzania się nabłonka. Przeprowadzone
obserwacje potwierdziły zależność syntezy hydroksyproliny i jej wykorzystanie
w syntezie kolagenu od dostępnego tlenu. Dodatkowo wykazano, że zlokalizowany
tlen może potencjalnie przyczynić się do gojenia się rany poprzez ulepszoną
syntezę i organizację kolagenu, ale jego nadmiar niekoniecznie jest potrzebny, aby
uzyskać wcześniej wspomniane korzyści [13].
Serię biokompatybilnych hydrożeli mogących wielokrotnie pobierać
i dostarczać tlen, uzyskano także przez wprowadzenie innych perfluorowanych
grup do cząsteczki metakryloamidu chitozanu, np. Rys. 7 i 8.
Prezentowane polimery zdolne do zatrzymywania, a następnie uwalniania tlenu
znalazły zastosowanie w dermatologii. Hydrożele na ich bazie z fluorowaną grupą
aromatyczną wykazywały zwiększone pobieranie tlenu i przedłużone jego
uwalnianie w porównaniu ze związkami posiadającymi liniowy łańcuch
polifluorowany [9,14].
Materiały chitozanowe wykorzystywane są również do wytwarzania stabilnych
aerożeli, np. na bazie zredukowanego tlenku grafenu (CGA) [15]. Fluorowany CGA
(fCGA) jest bardziej hydrofobowy niż CGA dzięki obecności 1H,1H,2H,2Hperfluorodekanotiolu (PFDT) na jego powierzchni. Oba materiały, zarówno CGA
jak i fCGA, posiadają właściwości oddzielania oleju i wody, a także zdolność
adsorpcji organicznej. Ze względu na niski koszt i wydajność działania aerożele
takie, mogą być wykorzystywane na dużą skalę w sytuacjach kryzysowych
spowodowanych wyciekiem ropy lub w przypadku zanieczyszczenia akwenów
wodnych innymi odpadami olejowymi [15].
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Rysunek 7.
Figure 7.

Schemat reakcji wprowadzania fluorowanych pierścieni i łańcuchów do cząsteczki chitozanu
Scheme of introduction of fluorinated rings and chains into the chitosan molecule

Rysunek 8.
Figure 8.

Metakrylowanie fluorowanego chitozanu
Methacrylation of fluorinated chitosan
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3. POLISACHARYDOWE MATERIAŁY BIOADHEZYJNE
Węglowodany (CH2O)n, to klasa molekuł występujących licznie w naturze,
która obejmuje zarówno proste cukry, jak i duże cząsteczki polisacharydów.
Najprostsze z nich, monosacharydy (n = 3,5,6) stanowią podstawowy element
budulcowy ścian komórkowych. Dzięki różnorodności wiązań poprzez grupy
hydroksylowe węglowodany pełnią liczne funkcje biologiczne w organizmach
żywych wchodząc w interakcje z tkankami biologicznymi. Z tego względu związki
te są wykorzystywane jako preparaty bioadhezyjne, szczególnie w kontekście błony
śluzowej (Rys. 9) [16].
Lek

Śluz
Receptor
Błona
komórkowa

Cytoplazma

Rysunek 9.
Figure 9.

Działanie preparatów mukoadhezyjnych – aplikacja substancji leczniczych
The effect of mucoadhesive preparations - the application of medicinal substances

Węglowodany spełniają wymagania skutecznej platformy dla dostarczania
leków i obrazowania in vivo [17]. Dzięki postępom w dziedzinie chemii polimerów,
poliwęglowodany mogą być wykorzystywane jako materiały biomedyczne. Dzięki
unikalnym strukturom i zdefiniowanym funkcjom już przez ponad dwie dekady
wykorzystywane są jako łączniki nanocząstek (NPs) a także nanowłókien [18].
Wśród znanych systemów dostarczania leków, takich jak: lizosomy, hydrożele,
polimerowe syntetyczne micele, mikrosfery, mikrokapsułki, czy nanocząstki ciężko
znaleźć takie, które nie posiadają pewnych mankamentów, tj. głównie wysokiej
ceny np. mezoporowate nanocząstki [19], niskiej stabilności jak w przypadku
miceli [20], potencjalnej toksyczności w przypadku nanocząstek [21-23].
Rozwiązaniem tego typu problemów w większości jest wykorzystanie naturalnie
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występujących biomakrocząsteczek jakimi są polisacharydy [17] (Rys. 10).

Rysunek 10. Polimerowe systemy dostarczania leków na bazie cząsteczek cukrów
Figure 10.
Polymeric drug delivery systems based on sugar molecules

Polimerowe systemy dostarczania na bazie cząsteczek węglowodanów można
podzielić na trzy kategorie w zależności od ról, jakie spełniają jednostki cukrowe:
1) pochodne polisacharydów, w których cząsteczka cukru jest polimerem w masie,
2) polimery funkcjonalizowane cukrem (tj. glikopolimery), gdzie ugrupowania
cukrowe występują jako podstawione grupy oraz 3) polimery połączone cząsteczką
cukru, w których cukier stosuje się jako miejsce rozgałęzienia łańcucha
polimerowego (Rys. 10) [16].
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3.1. FLUOROWANE NANOCZĄSTKI NA BAZIE CHITOZANU

Fluorowane materiały funkcjonalne znajdują zastosowanie dzięki
właściwościom, takim jak: odporność na adsorpcję białka, stabilność i zwiększenie
przepuszczalności przez błony komórkowe. Zhang i inni opracowali wydajny
system dostarczania protein za pośrednictwem nanocząstek zbudowanych z białka
oraz fragmentów fluoroamfifilowych. Takie połączenie przeciwdziała denaturacji
białka i poprawia endocytozę [24]. Fluorowane nanosfery otrzymane na bazie poli(ortoestrów) są stabilne w naczyniach krwionośnych przez co umożliwiają
penetrację leku i wychwyt komórkowy in vitro i in vivo [25]. Systemy dostarczania
leków wrażliwe na zmiany takich czynników jak: gradient pH, obecność enzymów
(protezy, glikozydazy, fosfolipazy) czy niedostateczna ilość tlenu wymagają
dodatkowych modyfikacji strukturalnych. Podczas dystrybucji takich systemów
w organizmie szczególnie ważne są różnice w wartościach pH poszczególnych
odcinków przebytej drogi. W środowisku zewnątrzkomórkowym guza wartość
pH=6,5 i jest niższa od otoczenia komórek niezmienionych nowotworowo, których
otoczenie wskazuje pH=7,4. Lekko kwaśne środowisko miejsca docelowego
wywołuje efekt spęcznienia nanocząstek, co ułatwia uwolnienie zawartego w jej
wnętrzu leku. Opracowano m.in. kompozytowe nanocząstki na bazie
zmodyfikowanego karboksymetylochitozanu (CMCS) w celu uzyskania wysokiej
przepuszczalności błony komórkowej i dobrej wydajności w uwalnianiu leku.
CMCS szczepiono N-(3-aminopropylo)-imidazolem (API) w celu przygotowania
nanocząstek wrażliwych na pH (AM NPs), które następnie zmodyfikowano
bezwodnikiem perfluoromasłowym z wytworzeniem nanocząsteczki z fluorem (FM
NPs). Postawiono hipotezę, iż modyfikowany powierzchniowo materiał może mieć
lepszą stabilność i przepuszczalność przez błony komórkowe, a wprowadzony API
zwiększa zdolność uwalniania leku, w środowisku lekko kwaśnym, tj. pH=6,5
w otoczeniu komórek zmienionych nowotworowo (Rys. 11) [26].
Zarówno niefluorowane, jak i fluorowane nanocząstki wykazały wysoką
odporność na adsorpcję białka i doskonałą stabilność. Ponadto zaobserwowano
pęcznienie NPs zawierających imidazol wywołane lekko kwaśnym pH, co
następnie skutkowało przyspieszonym uwalnianiem doksorubicyny. Potwierdził to
szereg eksperymentów komórkowych. Fluorowane NPs wykazały zwiększony
wychwyt komórkowy i lepszą cytotoksyczność dla czterech różnych rodzajów
komórek nowotworowych. Na podstawie eksperymentów in vivo zweryfikowano,
że NPs zawierające fluor mogą dostarczyć więcej leku w obszar guza niż
niemodyfikowane NPs, co prowadzi do hamowania jego wzrostu. Poza tym oceny
bezpieczeństwa biologicznego wykazały, że nanocząstki oparte na CMCS mogą
znacznie zmniejszyć toksyczność ogólnoustrojową doksorubicyny. Tak więc
wielofunkcyjny nanomateriał oparty na CMCS z wrażliwą na zmiany pH
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powierzchnią może być potencjalnym nanonośnikiem w leczeniu nowotworów
[26].

Rysunek 11. Synteza fluorownaych nanocząstek na bazie chitozanu, służących do dostarczania
doksorubicyny
Figure 11.
Synthesis of fluorinated nanoparticles based on chitosan for delivery of doxorubicin

4. WIELOFUNKCYJNE MEMBRANY CHITOZANOWE
Chitozan wykorzystuje się także jako matrycę do przygotowania membran
wielofunkcyjnych, które mogą być stosowane np. jako materiał do opatrywania ran.
Chitozan o stopniu deacetylacji na poziomie 65% jest rozpuszczalny
w rozcieńczonych roztworach kwasów organicznych. 0,8 g takiego chitozanu
można rozpuścić w 2% kwasie octowym, w emperaturze pokojowej, a następnie
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rozcieńczyć go wodą w stosunku 1:2 by otrzymać elastyczną membranę (Rys. 12)
[27].

Rysunek 12. Schemat wytwarzania chitozanowej membrany polimerowej
Figure 12.
Scheme of production of a chitosan polymer membrane

Odpowiednio porowata membrana musi posiadać wysoką bioaktywność
i doskonałą wytrzymałość mechaniczną. Stworzenie błon chitozanowych
o pożądanych właściwościach wymaga modyfikacji na poziomie powierzchniowym
lub objętościowym metodami chemicznymi i fizycznymi. Naturalna kruchość
membran chitozanowych, ich podatność na zmiany pH środowiska ograniczają jej
zastosowanie. Wykorzystując np. wielościenne nanorurki węglowe MWCNT lub
nieorganiczne nanomateriały [28] jako materiał wzmacniający, można poprawić
właściwości mechaniczne membrany.
4.1. HYDROFOBOWA MODYFIKACJA CHITOZANOWYCH MEMBRAN
ZWIĄZKAMI FLUOROORGANICZNYMI

Chitozan
ze
swoimi
właściwościami
powierzchniowymi
oraz
biodegradowalnością jest obiecującym biomateriałem również do wytwarzania
przyjaznych dla środowiska opakowań. Do tej pory wykorzystanie to jest jednak
nadal ograniczone ze względu na wrażliwość chitozanu na wodę. W związku z tym,
w celu zwiększenia wodoodporności filmów chitozanowych stosuje się do ich
produkcji dodatki hydrofobowe lub przeprowadza się modyfikację poprzez
fluorowanie ich powierzchni (Rys. 13). Uzyskane perfluorooctylowe membrany
o niskiej energii powierzchniowej charakteryzują się wysokim kątem zwilżania
132° oraz doskonałymi właściwościami antybakteryjnymi wobec Escherichia coli
i Staphylococcus aureus [28].
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Rysunek 13. Funkcjonalizowanie fluorkiem perfluorooktanosulfonylu nanohybrydowych membran
chitozanowych
Figure 13.
Functionalization of perfluorooctane sulfonyl fluoride nanohybrid chitosan membranes

W modyfikacji filmów biopolimerowych często stosuje się metodę szczepienia
polimerów. Metoda ta pozwala osiągnąć rozwiniętą powierzchnię chitozanu bez
niszczenia jego wewnętrznych struktur. Przeprowadza się ją z wykorzystaniem
polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją (RDRP). Polimeryzacja
rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) jest jedną z często wykorzystywanych
technik RDRP. Umożliwia otrzymanie makromonomerów do wytwarzania
membran o określonej budowie [29]. Proces PHEMA ATRP pozwala osiągnąć
modyfikacje dużych powierzchni przy użyciu przedstawionych poniżej na
schemacie warunków eksperymentalnych (Rys. 14 a, b).
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Rysunek 14. Hydrofobizacja filmu chitozanowego (a, b)
Figure 14.
Hydrophobization of chitosan film (a, b)

Wprowadzenie związków fluorowanych zmienia zwilżalność filmów
chitozanowych zapewniając hydrofobowy charakter i niską energię
powierzchniową [30]. Zwiększa to stabilność filmu w wilgotnym środowisku,
a wytwarzane z niego wodoodporne folie chitozanowe mogą znaleźć zastosowanie
do produkcji opakowań.

UWAGI KOŃCOWE
Ostatnie lata przyniosły kolejne opracowania dotyczące rusztowań chitozanowych
i ich zastosowania w szeroko pojętej inżynierii materiałowej. Chitozan z uwagi na
biokompatybilność i biodegradowalność cieszy się nieustającym zainteresowaniem.
Membrany chitozanowe wzbogacone związkami fluoorganicznymi wykazują
właściwościach zarówno antybakteryjne jak i hydrofobowe. Jako materiały o niskiej
energii powierzchniowej i chropowatości w nanoskali stanowią bardzo pożądany
surowiec do zastosowań biomedycznych.
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Dziękujemy studentom Wydziału Chemii, którzy udostępnili wyniki
swoich eksperymentów i zdjęcia preparatów wykonanych podczas zajęć
laboratoryjnych 2019/2020 z przedmiotu Materiały biomedyczne pod
kierownictwem autorek tekstu.
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ABSTRACT
Aminophosphonates and aminophosphonic acids are important substrates
in the study of biochemical processes. They have found a wide range
of applications as enzyme inhibitors, agrochemicals and pharmaceuticals in the
areas of biological and medicinal chemistry. Due to the unique properties
of fluorine atom, such as high electronegativity and electron density, its presence
in aminophosphonates’ moiety can influence chemical reactivity, biological
activity, metabolic stability, chemical bonding ability and solubility. Recently,
special interest has been focused on synthesis of fluorinated aminophosphonates
due to their promising applications in the fields of bioorganic chemistry. Many
of these compounds exhibit antitumor, antibacterial and antifungal activities [1-3].

Keywords: fluorine, phosphonates, aminophosphonates
Słowa kluczowe: fluor, fosfoniany, aminofosfoniany
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
Boc2O
DABCO
DAST
DBU
DCC
DDQ
DIAD
DIPA
DIPEA
DMAP
DMSO
FAP4
HMPA
HOBt
HWR
LDA
LTMP
m-CPBA
N-Boc
N-Cbz
N-Fmoc
OMP
Prod.
PyFluor
R-BINOL
TBAF
TBSCl
Temp. Pok.
TFA
TFE
THF
TMSBr
Wyd.

– bezwodnik tert-butoksykarbonylowy
– 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan
– trifluorek dietyloaminosiarki
– 1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en
– dicykloheksylokarbodiimid
– 2,3-dichloro-5,6-dicyjano-1,4-benzochinon
– azodikarboksylan diizopropylu
– azydek difenylfosforylu
– N,N-diizopropyletyloamina
– 4-dimetyloaminopirydyna
– dimetylosulfotlenek
– kwas 1-amino-2-fluoro-2-(fosfonometylo)cyklopropylo1-karboksylowy
– triamid heksametylofosforowy
– 1-hydroksybenzotriazol
– olefinacja Horner’a-Wadsworth’a-Emmons’a
– diizopropyloamidek litowy
– 2,2,6,6-tetrametylopiperydynek litu
– kwas meta-chloroperoksybenzoesowy
– grupa N-tert-butoksykarbonylowa
– grupa N-benzyloksykarbonylowa
– grupa N-9-fluorenylometylokarbonylowa
– grupa o-metoksyfenylowa
– produkt
– fluorek 2-pirydynylosulfonylowy
– (R)-(+)-1,1′-Bi(2-naftol)
– fluorek tetrabutyloamoniowy
– chlorek tert-butylodimetylosililowy
– temperatura pokojowa
– kwas trifluorooctowy
– trifluoroetanol
– tetrahydrofuran
– trimetylobromosilan
– wydajność
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WPROWADZENIE
Chemia fluorowanych alkilofosfonianów jest stosunkowo nowym obszarem badań,
intensywnie rozwijanym na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Już w latach
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia naukowcy zasugerowali, iż wprowadzenie atomu
halogenu, a w szczególności atomu fluoru, w pozycję alfa w stosunku do atomu fosforu
może skutkować utworzeniem mimetyków naturalnie występujących fosforanów [1].
Do dnia dzisiejszego naukowcy opracowali wiele metod syntezy tych związków [1-3].
Unikatowe właściwości fluorowanych aminofosfonianów spowodowały, iż wiele tych
pochodnych wykazuje aktywności przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne,
przeciwwirusowe, owadobójcze czy przeciwgrzybicze. Także ich pochodne
‒ fluorowane kwasy aminofosfonowe znalazły zastosowanie jako inhibitory wielu
enzymów [2].

1. NUKLEOFILOWA ADDYCJA FLUOROWANYCH
POCHODNYCH DO IMIN
Reakcje nukleofilowej addycji fosfonianów dialkilowych oraz diarylowych do
imin jest jedną z metod syntezy fluorowanych aminofosfonianów. Tworzenie
wiązania węgiel – fosfor zachodzi pomiędzy substancją o słabym charakterze
nukleofilowym oraz związkiem z bardzo reaktywnym wiązaniem C=N. Fluorowane
N-acyloiminy (2) otrzymano w wyniku reakcji trietyloaminy z amidami (1). Ze
względu na wysoką reaktywność związków tych nie izoluje się z mieszanin
reakcyjnych i poddaje od razu reakcji z odpowiednimi fosfonianami (Rys. 1.) [4].
W wyniku omawianej reakcji możliwa jest synteza fluorowanych αaminofosfonianów (3), wydajność procesu w dużej mierze zależy od stabilności
produktów pośrednich (2).

Rysunek 1.
Figure 1.

Synteza fluorowanych α-aminofosfonianów (3)
Synthesis of fluorinated α-aminophosphonates (3)

Synteza fluorowanych aminofosfonianów (6-8) możliwa jest również na
drodze reakcji addycji czynników nukleofilowych do fluorowanych
iminofosfonianów. Związki te można otrzymać w reakcji pomiędzy fluorowanymi
nitrylami (4), a pochodnymi fosfonianu dialkilu bądź diarylu, w obecności
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trietyloaminy (Rys. 2) [5]. Omawiana reakcja addycji sprzyja tworzeniu się ze
względów termodynamicznych głównie izomerów Z imin (5). Związków tych nie
izoluje się, tylko od razu poddaje dalszej reakcji z czynnikami nukleofilowymi.

Rysunek 2.
Figure 2.

Metody syntezy fluorowanych aminofosfonianów (6-8)
Methods of synthesis of fluorinated aminophosphonates (6-8)

Rassukana zaprezentowała również asymetryczną wersję tej reakcji.
W zależności od użytego katalizatora otrzymała pochodne α-amino-αtrifluorometylo-γ-oksobutylofosfonianów (11, 12) z wydajnościami ok. 80% oraz
nadmiarami enancjomerycznymi powyżej 90% (Rys. 3) [6].
Innym przykładem tego typu reakcji może być addycja tlenku difenylofosfiny
do α-iminofosfonianu (13), w wyniku której możliwa jest synteza fluorowanej
pochodnej difosfonianowej (14) z wydajnością 60%. Reakcja przebiegała
w temperaturze pokojowej, eter dietylowy stanowił rozpuszczalnik. Ta sama imina
(13) poddana reakcji z kwasem tioglikolowym, bądź jego metylowym estrem,
zachodzi z wewnątrzcząsteczkową cyklizacją, prowadząc do heterocyklicznej
pochodnej (15) (Rys. 4.) [7].
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Rysunek 3.
Figure 3.

Asymetryczna synteza α-amino-α-trifluorometylo-γ-oksobutylofosfonianów (11, 12)
Asymmetric synthesis of α-amino-α-trifluoromethyl-γ-oxobuthyl phosphonates (11, 12)

Rysunek 4.
Figure 4.

Reakcje addycji tlenku difenylofosfiny do α-iminofosfonianu (13)
Addition of diphenylphosphine oxide to α-iminophosphonate (13)
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Wykorzystując reakcję typu Barbiera możliwa jest synteza nienasyconych
fluorowanych α-aminofosfonianów (18) z wydajnościami dochodzącymi do 97%
(Rys. 5.) [8]. Nukleofilowy odczynnik metaloorganiczny został przygotowany
in situ w obecności bromku allilowego (17) oraz indu, medium reakcyjne stanowił
THF. Następnie poddano go reakcji z fluorowanym iminofosfonianem (16).
Zastosowanie w tej reakcji kwasu octowego znacznie przyśpieszyło oraz
zwiększyło wydajność otrzymanego produktu (18) (od 83 do 97%). Zastosowanie
natomiast odczynnika indoorganicznego charakteryzowało się znakomitą
regioselektywnością, obserwowano wyłącznie produkty C-allilowania, nie
obserwowano produktów ubocznych.

210

Rysunek 5.
Figure 5.

T. CYTLAK, M. KAŹMIERCZAK

Synteza fluorowanych α-aminofosfonianów (18)
Synthesis of fluorinated α-aminophosphonates (18)

Elektrofilowe α-aminofosfoniany zablokowane grupą N-Cbz (19), mogą
również służyć za substraty w syntezie fluorowanych aminofosfonianów
z nienasyconymi łańcuchami bocznymi (Rys. 6.) [9]. Analogicznie do powyższej
reakcji iminofosfonian (19), może reagować z czynnikami nukleofilowymi takimi
jak: bromek winyloindowy, acetylenek sodu bądź bromek allenylomagnezowy.
W wyniku tej reakcji, możliwa jest synteza szeregu fluorowanych pochodnych
α-aminofosfonianów posiadających w swojej strukturze nienasycone łańcuchy
boczne (20-22). Związki te (21, 22) mogą dalej zostać poddane reakcjom 1,3dipolarnej cykloaddycji z różnymi organicznymi azydkami prowadząc do
triazolowych pochodnych α-aminofosfonianów [9].

Rysunek 6.
Figure 6.

Reakcje iminofosfonianu (19) z czynnikami nukleofilowymi
Reactions of imino phosphonate (19) with nucleophilic reagents

Z sukcesem przeprowadzono również katalizowane palladem reakcje
sprzęgania krzyżowego pochodnych (21, 22) z jodkami arylowymi. Otrzymane
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w tej reakcji związki posłużyły do syntezy arylowych
α-trifluorometylo-α-aminofosfonianów (23, 24). (Rys. 7) [10].

Rysunek 7.
Figure 7.
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Wzory α-trifluorometylo-α-aminofosfonianów (23, 24)
Chemical formulas of α-trifluoromethyl-α-aminophosphonates (23, 24)

W literaturze, znane są również przykłady syntezy fluorowanych
β-alkilofosfonianów (28) (Rys. 8.) [11]. Reakcja trzech ekwiwalentów związku
Grignarda z tosylową pochodną β-oksymu (25) prowadzi do mieszaniny azyrydyn
(27) (cis:trans od 55:45 do 100:0). Preferowanym produktem tej reakcji jest cisazyrydyna (27). Diastereoselektywność tego przekształcenia autorzy wytłumaczyli
poprzez reakcję zamknięcia pierścienia substratu (25) do reaktywnej pochodnej
(26), która to natychmiast ulega reakcji z drugim ekwiwalentem związku
Grignarda. Reakcja czynnika nukleofilowego zachodziła od mniej stłoczonej strony
pochodnej (26). Mieszaninę cis- oraz trans-azyrydyn (27) poddano następnie
reakcji katalitycznej hydrogenolizy w atmosferze wodoru na katalizatorze
palladowym osadzonym na węglu aktywnym. Reakcję prowadzono z dodatkiem
mrówczanu amonu we wrzącym etanolu. Przekształcenie to doprowadziło do
regioselektywnego otwarcia azyrydyn (27), w wyniku którego otrzymano βaminofosfoniany (28) (mieszanina izomerów syn/anti 1:1).
W ostatnich latach Odinets opisał syntezę nasyconych cyklicznych α-amino-αperfluoroalkilofosfonianów (30) (Rys. 9.) [12]. Substratami w reakcji były
odpowiednie cykliczne α-perfluoroalkiloiminy (29), reakcja przebiegała
w obecności fosfonianu dietylu oraz eteratu trifluorku boru, który stanowił
katalizator tego przekształcenia. W obecności BF3·Et2O rekcja przebiegała już w
temperaturze pokojowej z bardzo dobrymi wydajnościami (87-94%). Reakcję
również próbowano przeprowadzić w obecności R-BINOLu, niestety z bardzo niską
enancjoselektywnością (e.e. 11%). Autorzy w swojej pracy również poddali
hydrolizie otrzymane fosfoniany (30), otrzymując serię cyklicznych fluorowanych
pochodnych kwasów α-aminofosfonowych (31).
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Rysunek 8.
Figure 8.

Synteza fluorowanych β-alkilofosfonianów (28)
Synthesis of fluorinated β-alkylphosphonates (28)

Rysunek 9.
Figure 9.

Metoda otrzymywania amino-α-perfluoroalkilofosfonianów (30)
Synthesis of amino-α-perfluoroalkyl phosphonates (30)

2. REAKCJA KABACHNIKA-FIELDSA
Reakcja Kabachnika-Fieldsa jest przykładem reakcji wieloskładnikowej (ang.
MCR) wykorzystywanej w syntezie α-aminofosfonianów. Substraty tej reakcji
stanowią związki karbonylowe (32), pierwszorzędowe aminy (33) oraz fosfoniany
di- lub trialkilu (Rys. 10.). Zarówno cząsteczki aldehydów jaki i amin mogą
zawierać w swojej strukturze atom bądź atomy fluoru, co stanowi o dużej
wszechstronności oraz szerokim zastosowaniu tej reakcji (Tabela 1.). Cai wraz ze
współpracownikami zaprezentowali możliwość wykorzystania w reakcji
Kabachnika-Fieldsa fluorowanych ligandów bisoksazolidynowych (36) (Rys. 11.)
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[13]. Reakcja przebiegała z wykorzystaniem fluorowanych benzaldehydów (32),
aniliny (33) oraz fosfonianu dietylu już w temperaturze pokojowej przy udziale
kwasu Lewsia. W wyniku przeprowadzonej reakcji otrzymano produkty (35a-d)
z bardzo dobrymi wydajnościami dochodzącymi do 92%.

Rysunek 10. Reakcja Kabachnika-Fieldsa
Figure 10.
Kabachnik-Fields reaction
Tabela 1.
Table 1.

Reakcja Kabachnika-Fieldsa
Kabachnik-Fields reaction

Aldehyda
R3 = F
R3 = CF3
R2 = CF3
R1 = CF3
R3 = F
R2 = F
R1 = F
1
R = F, R4 = Cl
R3 = F
R3 = Me
2
R , R3 = OCH2O
R2,R3 = OCH2O
R3 = F, R2 = Br
R1 = F, R4 = Cl
R3 = F
R2 = F
R1 = F
R4 = F, R1=Cl
R3 = F
R2 = F
R1 = F
4
R = F, R1 = Cl
R3 = F
R2 = F

Aminaa
R7 = F
R6, R7 = (CH2)3
R6, R7 = (CH2)3
R6, R7 = (CH2)3
R6, R7 = (CH2)3
R6 = F
R6 = F
R6 = F
7
R = O-(4-Cl-Ph)
R7 = O-(4-Cl-Ph)
R5 = R8 = CH(CH3)2
R5 = R8 = CH(CH3)2
R5 = R8 = CH(CH3)2
R5 = R8 = CH(CH3)2
R6, R7 = (CH2)3
R6, R7 = (CH2)3
R6, R7 = (CH2)3
R6, R7 = (CH2)3
-

Fosfonian
R9 = Et
R9 = Et
R9 = Et
R9 = Et
R9 = Et
R9 = Me
R9 = Me
R9 = Me
R9 = Me
R9 = Et
R9 = Et
R9 = n-Bu
R9 = Ph
R9 = Et
R9 = Et
9
R = Me, Et
R9 = Me, Et
R9 = Me, Et
R9 = Me, Et
R9 = Me, Et
R9 = Me, Et
R9 = Me, Et
R9 = Me, Et
R9 = Et
R9 = Et

Prod.
35a
35b
35c
35d
35e
35f
35g
35h
35i
35j
35k
35l
35m
35n
35o
35p
35r
35s
35t
35u
35w
35x
35y
35z
35aa

Wyd.
92 %
92 %
90 %
73 %
91 %
96 %
94 %
94 %
91 %
87 %
91 %
90 %
88 %
98 %
95 %
97 %
96 %
95 %
96 %
96 %
96 %
95 %
92 %
97 %
95 %
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R1 = F
R4 = F, R1 = Cl
R1 = F
R2 = CF3
R3 = CF3
R1 = CF3
R1 = CF3
R1 = F

R7 = CF3
-

R9 = Et
R9 = Et
R9 = Et
R9 = Et
R9 = Et
R9 = Et
R9 = Me
R9 = Et
R9 = Me

35ab
35ac
35ad
35ae
35af
35ag
35ah
35ai
35aj

96 %
95 %
92 %
96 %
98 %
87 %
88 %
80 %
91 %

Xu natomiast wykazał użyteczność czwartorzędowych soli DABCO (37) (Rys.
11.) jako medium reakcyjnego w reakcji Kabachnika-Fieldsa. Omawiana reakcja
pomiędzy benzaldehydem, 4-fluoroaniliną oraz fosfonianem dietylu przebiegała
z wydajnością niemalże ilościową (91%), prowadząc do produktu (35e) [14].
Reakcja Kabachnika-Fieldsa może być również przeprowadzona pod wpływem
promieniowania mikrofalowego oraz heterogenicznego kwasowego katalizatora.
Jeong wykorzystując te warunki otrzymał serię fluorowanych aminofosfonianów
(35f-i) z bardzo dobrymi wydajnościami (do 96%) [15]. Substraty w tej reakcji
stanowiły pochodne benzaldehydu (32) (R1 = F, lub R4 = Cl, lub R1 = F, lub R2 = F,
lub R3 = F), indenu (R6, R7 = CH2CH2CH2), oraz fosfonian dietylu. Bhattacharya
wraz ze współpracownikami prowadzili natomiast reakcję Kabachnika-Fieldsa bez
użycia rozpuszczalnika, pod wpływem promieniowania mikrofalowego oraz
z udziałem kwasowej żywicy Amberlite-IR 120 [16]. Otrzymali w ten sposób
fluorowane aminofosfoniany (35j-m). Omawiana wieloskładnikowa reakcja może
również z sukcesem przebiegać w obecności katalizatora SiO2-ZnBr2 [17]. Co
więcej, otrzymując pochodne (35n-o) autorzy zauważyli, że pod wpływem
promieniowania mikrofalowego bądź ultrasonikacji, reakcja ta zachodzi znacznie
szybciej niż w warunkach klasycznych. Jeong optymalizował również warunki
reakcji Kabachnika-Fieldsa w obecności kwasu fosforofluorowego, prowadząc
proces bez udziału rozpuszczalnika. Jako substratów używał orto-, meta-, oraz
para-podstawione atomem fluoru pochodne benzaldehydu, aminy oraz fosfonian
dimetylu [18]. W optymalnych warunkach możliwa była synteza oczekiwanych αaminofosfonianów (35p-ac) z wydajnościami dochodzącymi do 96% oraz krótkim
czasem reakcji (15 min.). Fluorowane α-aminofosfoniany (35ad-ag) również
zostały otrzymane z wydajnościami dochodzącymi do 98% w reakcji katalizowanej
bis(perfluorobutanosulfonianem)
cyrkonocenu
[19].
Khan
wraz
ze
współpracownikami zaprezentowali metodę syntezy α-aminofosfonianów (35ah-ai)
zawierających w swojej strukturze grupę –CF3 [20]. Na uwagę zasługuje, fakt iż
reakcja Kabachnika-Fieldsa zachodziła bez rozpuszczalnika z udziałem kwasu
fosforowolframowego osadzonego na pokrytych krzemionką magnetycznych
nanocząstkach, zbudowanych z Fe3O4. Po zakończeniu reakcji katalizator może
zostać usunięty poprzez przyłożenie magnesu i użyty do kolejnej reakcji bez
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znaczącego spadku aktywności. Chakraborti w swojej pracy wykazał również, że
reakcja Kabachnika-Fieldsa może zachodzić zarówno bez rozpuszczalnika jak
i katalizatora [21]. W wyniku reakcji otrzymano pochodną (35aj) z wydajnością
(91%).

Rysunek 11. Wzór ligandu bisoksazolidynowego (36) oraz wzory soli DABCO (37)
Figure 11.
Bisoxazolidine ligand formula (36) and DABCO salt formulas (37)

Jak wynika z doniesień literaturowych reakcja Kabachnika-Fieldsa pomiędzy
aminami (38) oraz aldehydami (39) może zostać przyśpieszona poprzez dodatek
cieczy jonowych (Rys. 12.) [22]. Fluorowane α-aminofosfoniany (40) zostały
otrzymane z wydajnościami do 87%. Co więcej, autorzy po przeprowadzeniu tej
trzykomponentowej reakcji nie obserwowali pojawienia się żadnych produktów
ubocznych, co dodatkowo świadczy o atrakcyjności tej metody.

Rysunek 12. Przykład reakcja Kabachnika-Fieldsa w obecności cieczy jonowych
Figure 12.
Example of Kabachnik-Fields reaction in the presence of ionic liquids

3. REAKCJE FLUOROWANYCH FOSFONIANOWYCH
KARBANIONÓW
Synteza α,α-difluorowanych aminofosfonianów rozważana jest często
w kontekście uzyskania izopolarnych analogów odpowiednich estrów
fosforanowych, odpornych na działanie rozszczepiające fosfataz. Najczęściej
stosowane podejście syntetyczne opiera się na reakcjach addycji nukleofilowej
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i substytucji nukleofilowej metalopochodnych difluorometylofosfonianów [23].
Takim przykładem jest addycja litowej pochodnej difluorometylofosfonianu dietylu
(otrzymywanego przez deprotonowanie difluorometylofosfonianu dietylu (42)
w obecności LDA w -78°C) do N-podstawionej iminy (41). Reakcja ta
doprowadziła do uzyskania N-podstawionych α,α-difluoro-β-aminofosfonianów
(43) z dobrymi i bardzo dobrymi wydajnościami (68-95 %) (Rys. 13.) [24].
Pomimo relatywnie słabej nukleofilowości i ograniczonej stabilności termicznej
litowych pochodnych difluorometylofosfonianów, produkty addycji (43) zostały
otrzymane z zastosowaniem różnych iminowych pochodnych: aromatycznych,
heteroaromatycznych, alkenylowych czy aldehydowych. Jednakże N-podstawione
iminowe pochodne ketonów, takich jak: acetofenon, benzofenon czy cykloheksanon
były kompletnie niereaktywne, z wyjątkiem aktywowanej N-fenyloiminy,
pochodnej trifluoroacetofenonu. Usunięcie grupy N-Boc ze związku (43) zostało
przeprowadzone z użyciem nadmiaru kwasu trifluorooctowego i doprowadziło do
otrzymania α,α-difluoro-β-aminofosfonianu (44).

Rysunek 13. Synteza α,α-difluoro-β-aminofosfonianów (43, 44)
Figure 13.
Synthesis of α,α-difluoro-β-aminophosphonates (43, 44)

Podczas badań nad syntezą nowych inhibitorów sfingomielinaz, została
zbadana modyfikacja sfingomielin w wyniku zastąpienia ugrupowania
fosfocholinowego,
stabilnym
metabolicznie
ugrupowaniem
difluorometylenofosfonianowym. Opisano wysoce diastereoselektywną redukcję αaminoketonu (51) [25], do którego syntezy Otaka i Berkowitz, użyli aldehydu (S)Garner’a (45) [26], w reakcji z litową pochodną difluorometylofosfonianu dietylu
(42), która doprowadziła do powstania adduktu (46), który następnie poddano
deoksygenacji uzyskując produkt (47) (Rys. 14.). Związek ten następnie
przekształcono w fosfonotiolanowy analog (48), z użyciem odczynnika Lawesson’a

FLUOROWANE AMINOFOSFONIANY

217

w standardowych warunkach. W kolejnym etapie dokonano rozszczepienia
wiązania N,O-acetylowego, z użyciem żywicy o nazwie Amberlyst, a w kolejnym
kroku przeprowadzono utlenianie Swern’a otrzymując aldehyd (50), który
wykorzystano w następnych etapach bez oczyszczania. Kiedy związek (50)
poddano reakcjom z bromkami arylo- oraz alkilomagnezowymi i następnie poddano
utlenianiu Swern’a, otrzymano odpowiednie α-aminoketony (51). Co ciekawe,
reakcje alkilowania pochodnych α-aminoaldehydów zawierających ugrupowanie
difluorometylofosfonianowe zachodziły bardzo wolno i z małymi wydajnościami
(16-43 %). Podczas gdy diastereoselektywność addycji Grignard’a do aldehydu
(50) była dość niska, to reakcja redukcji związku (51) wykazała bardzo wysoką
anti-selektywność w kierunku tworzenia (anti-52), niezależnie od wcześniej
wprowadzonego podstawnika. Użycie etanolu jako rozpuszczalnika miało istotny
wpływ na wysoką diastereoselektywność reakcji, podczas gdy użycie
tetrahydrofuranu znacznie ją obniżało. Redukcja związku (51) z użyciem LSelectride powodowała otrzymanie (syn-52) jako głównego produktu.

Rysunek 14. Synteza difluorometylofosfotiolanowych pochodnych (52) z wykorzystaniem aldehydu (S)Garner’a (45)
Figure 14.
Synthesis of difluoromethylphosphothiolate derivatives (52) starting from (S)-Garner’s
aldehyde (45)
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W kolejnym etapie przeprowadzono zablokowanie grupy hydroksylowej
związku (anti-52), a następnie w łatwy sposób przekształcono ugrupowanie
fosfonotiolanowe pochodnej (anti-53) w fosfonianowe w związku (anti-54),
stosując utlenienie z użyciem m-CPBA (Rys. 15.). Odblokowanie grupy aminowej
związku (anti-54) doprowadziło do uzyskania w dwuetapowej reakcji produktu
(anti-55).

Rysunek 15. Synteza difluorometylofosfonianowych pochodnych (54, 55) z wykorzystaniem
fosfotiolanowego substratu (52)
Figure 15.
Synthesis of difluoromethylphosphonate derivatives (54, 55) starting from phosphothiolate (52)

Opublikowana została również procedura syntezy fosfonianowych mimetyków
odpornych na działanie fosfataz, z wykorzystaniem chiralnych azyrydyn, jako
związków wyjściowych [27]. Otwarcie, aktywowanej grupą tosylową, chiralnej
azyrydyny (56) litową pochodną difluorometylofosfonianu dietylu (42)
doprowadziło do otrzymania γ-amino-α,α-difluorometylenofosfonianu (57) (Rys.
16.). Warto dodać, że zastosowanie HMPA jako korozpuszczalnika pozwoliło
zdecydowanie zwiększyć wydajność reakcji otrzymywania związku (57).
Przekształcenie grup blokujących doprowadziło do otrzymania N-Boc pochodnej
(58), która następnie została przekształcona w N-Fmoc pochodną (59). Używając
tego związku jako substratu w dwóch niezależnych reakcjach otrzymano
acetylopochodną (60) oraz α,α-difluorometylenofosfoserynową (61). Następnie
opisano wykorzystanie α,α-difluorometylenofosfonianu (60) do otrzymania
prekursora (62) fosfoserynowego związku (63). Autorzy sugerują, iż jednostka
difluorometylenofosfoserynowa mogłaby być wykorzystana do badania
oddziaływań białek, które rozpoznają i wiążą się do motywu zawierającego
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fosfoserynę. W tym celu pCF2-Ser mogłaby być wbudowywana zarówno do
natywnych białek, jak i peptydomimetyków będących uproszczonymi modelami
takich białek. W wyniku kilku reakcji otrzymano prekursor (62) fosfoserynowego
związku (63), który odgrywa rolę wewnątrzkomórkowego transportera wysoce
naładowanej jednostki fosfoserynowej i jest efektywnym inhibitorem białek 14-3-3.
W stężeniu mikromolowym blokował oddziaływanie białka 14-3-3 z czynnikiem
transkrypcyjnym FOXO, przez co okazał się być cytotoksyczny dla komórek
rakowych. Mechanizm aktywacji związku (62) obejmuje usunięcie
nitrofurfurylowej grupy w warunkach fizjologicznych z wykorzystaniem redukcji
enzymatycznej, następnie wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji i hydrolizy do
pochodnej kwasu fosfonowego (63).

Rysunek 16. Synteza difluorometylofosfoserynowych pochodnych z wykorzystaniem azyrydyny (56)
Figure 16.
Synthesis of difluoromethylphosphoserine derivatives starting from aziridine (56)

Niedawno opublikowana została metoda wykorzystująca difluorofosforylację
opartą na reakcji 2-fenylotetrahydroizochinoliny (64) z α,α-difluoro-α-TMSfosfonianem (65) w łagodnych warunkach [28]. Autorzy początkowo
przeprowadzili badania testowe różnych czynników utleniających do sprzęgania
2-fenylotetrahydroizochinoliny (64) z trimetylosililową pochodną w obecności CsF,
w różnych rozpuszczalnikach, w temperaturze pokojowej. Ostatecznie, najlepsze
rezultaty otrzymano dla 2,3-dichloro-5,6-dicyjano-1,4-benzochinonu (DDQ)
w tetrahydrofuranie. Autorzy skupili się na przeprowadzeniu reakcji
difluoroamidacji i jej optymalizacji, a następnie poszerzyli spectrum swoich badań
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do reakcji difluorokarboksylacji i difluorofosforylacji prowadzącej do związku (66)
(Rys. 17.).

Rysunek 17. Synteza difluorometylofosfonianowej pochodnej chinoliny (66)
Figure 17.
Synthesis of difluoromethylphosphonate derivative of quinoline (66)

W oparciu o dane eksperymentalne i wcześniejsze doniesienia literaturowe
[29], autorzy zaproponowali mechanizm reakcji, w której po utlenieniu z udziałem
DDQ związek (64) przekształcany jest w pośredni kation iminiowy (A) poprzez
transfer jednego elektronu i jednoczesne oderwanie protonu (Rys. 18.).
Difluoroenolan (B) był generowany in situ w wyniku desililacji związku (65)
wywołanej jonami F¯. Addycja nukleofilowa difluoroenolanu (B) do kationu
iminiowego (A) doprowadziła do α,α-difluorowanego-β-aminofosfonianu (66).

Rysunek 18. Mechanizm reakcji syntezy difluorometylofosfonianowej pochodnej chinoliny (66)
Figure 18.
Reaction mechanism for synthesis of difluoromethylphosphonate derivative of quinoline (66)

Kolejnym
przykładem
wykorzystującym
litową
pochodną
difluorometylofosfonianu (68), wygenerowaną z odpowiedniego difluorosulfidu
(67), jest reakcja tej pochodnej (68), z wcześniej przygotowanym epoksydem (69)
prowadząca do γ-hydroksy-α,α-difluorofosfonianu (70) (Rys. 19.) [30]. Związek
(70) następnie został przekształcony w odpowiedni azydek (71) w warunkach
reakcji Mitsunobu [31]. Redukcja wodorem w obecności katalizatora palladowego
doprowadziła do γ-amino-α,α-difluorofosfonianu (72), który uległ hydrolizie, dając
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produkt (73), będący difluorowanym analogiem sfingozyno-1-fosfatu (S1P) (74)
(Rys. 20.), agonisty receptorowego. Wyniki testów in vitro dotyczących jego
aktywności zostały zaprezentowane w tym samym artykule.

Rysunek 19. Synteza difluorowanego analogu sfingozyno-1-fosfatu (73)
Figure 19.
Synthesis of difluorinated analogues of sphingosine-1-phosphate (73)

Rysunek 20. Sfingozyno-1-fosfat (S1P) (74)
Figure 20.
Sphingosine-1-phosphate (S1P) (74)

Metoda olefinacji Horner’a-Wadsworth’a-Emmons’a (HWE) aldehydów (76ad) z wykorzystaniem tetraalkilowych pochodnych fluorometylenobisfosfonianu
(75) oparta jest na interakcji pomiędzy fluorowanym karboanionem a związkiem
karbonylowym w kierunku uzyskania α-fluorowanych aminofosfonianów [32].
Otrzymane α-fluorowinylofosfoniany (77) zostały następnie poddane uwodornieniu
w trifluoroetanolu (TFE) prowadząc do α-fluorowanych γ-aminofosfonianów (78),
które mogą być wykorzystywane jako cenne bloki budulcowe w syntezie
biologicznie ważnych związków, np. analogów peptydów (79, 80) (Rys. 21.) [33].
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Rysunek 21. Synteza peptydowych analogów α-fluorowanych γ-aminofosfonianów (79, 80)
Figure 21.
Synthesis of peptidic analogues of α-fluorinated γ-aminophosphonates (79, 80)

4. INNE METODY OTRZYMYWANIA FLUOROWANYCH
AMINOFOSFONIANÓW
W tym rozdziale zostaną przedstawione metody prowadzące do fluorowanych
aminofosfonianów, których nie można zakwalifikować do metod opisanych
wcześniej.
Jednym z przykładów jest enancjoselektywna alkinylacja α-iminofosfonianu
(82) z użyciem triflanu miedzi(I) i ligandu bisoksazolinowego (83), jako
katalizatora pozwalającego na otrzymanie enancjowzbogaconych fluorowanych
α-alkinylo-α-aminofosfonianów (84) (Rys. 22.) [34]. Kombinacja triflanu miedzi(I)
i ligandu (83) rozpuszczonych w chloroformie została wybrana do optymalizacji
warunków
reakcji,
zarówno
pod
względem
reaktywności
jak
i enancjoselektywności. Użyta została mała ilość katalizatora (2 mol %).
W
przypadku
pochodnych
fenyloacetylenowych
(81)
najwyższa
enancjoselektywność (82 % ee) została osiągnięta dla difluorowanych substratów.
Pochodne (81), które zawierały jeden atom fluoru lub grupę trifluorometylową
w pozycji C4 pierścienia fenylowego również ulegały reakcji w kierunku produktu
(84), z enancjoselektywnością rzędu 69 % i 75 %.
Opisana również została wysoce diastereoselektywna addycja anionu
metylofosfonianu dialkilu do N-tert-butanosulfinylo-(3,3,3)-trifluoroacetaldiminy
((S)-85), prowadząca do trifluorometylowanych β-aminofosfonianów (86) (Rys.
23.) [35]. Wyjściowa imina ((S)-85), okazała się efektywnym pomocnikiem
chiralnym, otrzymano addukty ((Ss,R)-86) z średnimi i dobrymi wydajnościami
(53-75 %) oraz bardzo dobrą diastereoselektywnością (94-95 %). Następnie
usunięto grupę N-sulfinylową, otrzymując trifluorometylową pochodną βaminofosfonianu ((R)-87) z wysoką wydajnością (86 %). Został również otrzymany
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odpowiedni
dipeptyd
(88)
zawierający
ester
β-trifluorometylo-βaminofosfonianowy w celu zbadania wpływu podstawnika β-CF3 na sprzęganie.

Rysunek 22. Synteza enencjowzbogaconych fluorowanych α-alkinylo-α-aminofosfonianów (84)
Figure 22.
Synthesis of enantioenriched fluorinated α-alkynyl-α-aminophosphonates (84)

Rysunek 23. Synteza dipeptydu zawierającego trifluorometylowany ester β-aminofosfonianowy (88)
Figure 23.
Synthesis of dipeptide bearing trifluoromethylated β-aminophosphonate ester (88)

Kontrolowana reakcja deoksofluorowania β-amino-α-hydroksyfosfonianów
w łagodnych warunkach z użyciem reagentów nukleofilowych, takich jak trifluorek
dietyloaminosiarki (DAST), który nie wpływa na inne grupy funkcyjne czy
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blokujące obecne w substracie, są bardzo ciekawą strategią syntetyczną prowadząca
do otrzymania β-fluoro-α-aminofosfonianów [36]. Grupa aminowa w cząsteczkach
substratów została przekształcona w grupę N,N-dibenzyloaminową. Po
przeprowadzonych przekształceniach grupy te mogą być w łatwy sposób usunięte,
prowadząc do odpowiednich β-amino-α-aminofosfonianów. Do reakcji
fluorodehydroksylowania została użyta niemożliwa do rozseparowania mieszanina
diastereoizomerycznych β-amino-α-hydroksyfosfonianów (89). Zastosowano mały
nadmiar odczynnika fluorującego DAST, a reakcja doprowadziła do uzyskania βfluoro-α-amino fosfonianów (90), z dobrymi wydajnościami (Rys. 24.). Analiza
NMR surowej mieszaniny reakcyjnej wykazała, że reakcja zachodzi
stereoselektywnie i stosunek diastereizomeryczny β-fluoro-α-aminofosfonianów
(90) odpowiada stosunkowi diastereoizomerów wyjściowych β-amino-αhydroksyfosfonianów (89). Reakcja rozpoczyna się od ataku grupy hydroksylowej
na DAST, następnie zachodzi cyklizacja pośredniego dialkiloaminodifluorosulfanu
prowadząca do jonu azyrydyniowego (91). Fakt ten wyjaśnia stereochemię
otrzymywanych w reakcji produktów (90), powstających w wyniku
regioselektywnego ataku jonu fluorkowego na atom węgla w pozycji β jonu (91),
skutkującego otwarciem pierścienia azyrydyniowego.

Rysunek 24. Fluorowanie β-amino-α-hydroksyfosfonianów (89a-c) z wykorzystaniem DAST
Figure 24.
Fluorination of β-amino-α-hydroxyphosphonates (89a-c) using DAST

Wykorzystanie
alternatywnego
czynnika
fluorującego,
fluorku
2-pirydynylosulfonylowego (PyFluor), do fluorowania analogicznych β-amino-αhydroksyfosfonianów (89), prowadzi do regioselektywnego otrzymania α-fluoro-βaminofosfonianów (93) (Rys. 25.) [37]. Mechanizm reakcji przebiega również
przez jon azyrydyniowy (91), który ulega regioselektywnemu otwarciu przez anion
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fluorkowy, atakujący atom węgla w pozycji α, w przeciwieństwie do reakcji
z użyciem odczynnika DAST.

Rysunek 25. Fluorowanie β-amino-α-hydroksyfosfonianów (89) z wykorzystaniem PyFluor
Figure 25.
Fluorination of β-amino-α-hydroxyphosphonates (89) using PyFluor

Przykładem otrzymywania γ-amino-γ-trifluorometylowanych fosfonianów (9798) jest wysoce regio- i diastereoselektywne otwarcie pierścienia azyrydynowego
(95-96), w wyniku reakcji z szeregiem tioli (Rys. 26.) [38]. Substraty wykorzystane
do wspomnianej reakcji zostały otrzymane w wyniku dwóch różnych metod,
z bardzo dobrymi wydajnościami, lecz z różną diastereoselektywnością, określoną
na podstawie analizy 19F i 31P NMR. Pierwsza metoda opierała się na addycji
litowej pochodnej fosoforynu dietylu do aldehydu (94), prowadząc do mieszaniny
diastereoizomerów (95-96) w stosunku 1:1. Druga metoda katalizowana była przez
Et3N (10 mol %) i polegała również na addycji fosfonianu dietylu do tego samego
aldehydu (94), prowadząc do otrzymania tych samych diastereoizomerów (95-96),
jednak w stosunku 20:1. Reaktywność zsyntetyzowanych azyrydyno-2-fosfonianów
(95-96) została sprawdzona w reakcji nukleofilowego otwarcia pierścienia
z użyciem szerokiej gamy alifatycznych i aromatycznych tioli, w warunkach
kwasowych. Otwarcie pierścienia azyrydynowego α-hydroksyfosfonianów (95-96)
zachodziło z użyciem katalitycznych ilości kwasu trifluorometanosulfonowego,
które prowadziło do otrzymania odpowiednich γ-amino-γ-trifluorometylowanych
fosfonianów (97-98) z wysoką regio- i diastereoselektywnością.
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Rysunek 26. Nukleofilowe otwieranie pierścienia azyrydynowego w celu otrzymania γ-amino-γtrifluorometylowanych fosfonianów (97-98)
Figure 26.
Nucleophilic aziridine ring-opening towards γ-amino-γ-trifluoromethylated phosphonates (9798)

Analogiczne azyrydynowe pochodne α-hydroksyfosfonianów (99), zawierające
różne podstawniki połączone z atomem azotu azyrydyny, zostały poddane reakcji
z tosylamidem w warunkach zasadowych (Rys. 27.) [39]. Okazało się, że zarówno
grupa N-benzylowa jak i brak podstawnika blokującego atom azotu powoduje, że
zachodzi reakcja retro-Abramova, prowadząca do powstania odpowiednich
azyrydynowych α-aminofosfonianów (100), z wysoką diastereoselektywnością.
Zmiana grupy blokującej na grupę aktywującą pierścień azyrydynowy (Cbz, Boc),
powodowała, że reakcja retro-Abramova nie zachodziła. W przypadku substratu
(101) z grupą N-Cbz, zachodziło oderwanie protonu grupy hydroksylowej,
a następnie cyklizacja do utworzenia pierścienia oksiranowego, z jednoczesnym
otwarciem pierścienia azyrydynowego, dając produkt (102). W przypadku grupy
N-Boc, obserwowano wyłącznie nieprzereagowane substraty, prawdopodobnie ze
względów sterycznych.
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Rysunek 27. Reakcje otrzymywania azyrydynowych γ-CF3- α-aminofosfonianów (100) oraz oksiranowego γCF3-γ-aminofosfonianu (102)
Figure 27.
Preparation of aziridine γ-CF3-α-aminophosphonates (100) and oxirane γ-CF3-γaminophosphonate (102)

Opisana została również diastereoselektywna, katalizowana Rh2(OPiv)4,
cyklopropanacja fluoroalkenów, która pozwoliła otrzymać cztery stereoizomery
kwasu 1-amino-2-fluoro-2-(fosfonometylo)cyklopropylo-1-karboksylowego FAP4
((E)-107), ((Z)-108) (Rys. 28.) [40]. Synteza (+)-(E)-FAP4 (107) i (-)-(E)-FAP4
(107) rozpoczynała się reakcją fosfonianu (103) z nitrodiazooctanem etylu (104)
(Rys. 29.). Zaobserwowano bardzo wysoką diastereoselektywność cyklopropanacji,
z wykorzystaniem wcześniej zoptymalizowanych warunków reakcji. Następnie
grupa nitrowa została zredukowana do grupy aminowej a w kolejnym kroku
przekształcona w N-Cbz pochodną (106). Mieszanina racemiczna związku (106)
została poddana rozdziałowi z użyciem nadkrytycznej chromatografii cieczowej
(SFC), prowadząc do rozseparowania enancjomerów. Po reakcji hydrolizy
i odblokowaniu atomu azotu uzyskano analogi FAP4, (-)-(E)-(107) i (+)-(E)-107.
Używając podobnej procedury, stosując jako substrat analogiczny (Z)-nitroester,
otrzymano enancjomerycznie czyste (+)-(Z)-FAP4 (108) i (-)-Z-FAP4 (108).

Rysunek 28. Stereoizomery E i Z FAP4
Figure 28.
FAP4 E and Z stereoisomers
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Rysunek 29. Synteza analogów FAP4
Figure 29.
Synthesis of FAP4 analogues

UWAGI KOŃCOWE
Biorąc pod uwagę ilość oraz jakość artykułów z ostatnich lat, prezentujących
rezultaty badań dotyczących fluorowanych aminofosfonianów oraz kwasów
aminofosfonianowych, założyć można, że tematyka ta będzie ulegała dalszemu
rozwojowi. Szczególnie może to dotyczyć zastosowania badanych związków w chemii
bioorganicznej i chemii medycznej, np. jako izosterycznych analogów produktów
naturalnych, inhibitorów enzymów czy jako bloków budulcowych w syntezie bardziej
skomplikowanych biocząsteczek.
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ABSTRACT
The pentafluorosulfanyl (-SF5) moiety is a lesser known and underutilized
functional group that displays high electronegativity, chemical and thermal
stability, and low surface energy, among other useful properties. As a substituent it
is known for almost 60 years, however practical application of the unique -SF5
group in various areas of chemistry has only recently picked up, mostly due
to longstanding challenges associated with its synthetic accessibility. Most of the
latest attention involving the use of -SF5 has been in medicinal chemistry, but it has
also started to feature much more frequently in functional materials design,
especially in the area of optoelectronic materials. This review will describe
polymers and macromolecules containing -SF5 substituent which has been
introduced mainly at the monomer stage.

Keywords: pentafluorosulfanyl substituent, functionalized polymers
Słowa kluczowe: podstawnik pentafluorosulfanylowy, funkcjonalizowane polimery
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
6FDA
AIBN
Ar-SF5
BPDA
BTDA
-CF3
CH3CN
DASP
DCM
DMA
DSC
DTBA
ECMA
Et2O
Et3N
FET
Freon 113
H2O
HEMA
HFP
HSiCl3
LCD
Na2CO3
ODPA
OFET
OPV
PI
PLED
PMDA
PST
RFID
RT
SAM
-SF5
SF6
TBPPi
Tg
TGA
THF
VDF
XPS

– bezwodnik 4,4’-(heksafluoroizopropylideno)diftalowy
– azobis(izobutyronitryl)
– grupa pentafluorosulfanylobenzenowa
– dibezwodnik 3,3’,4,4’-difenylotetrakarboksylowy
– dibezwodnik 3,3’,4,4’-benzofenonotetrakarboksylowy
– grupa trifluorometylowa
– acetonitryl
– 1,3-diamino-5-pentasulfanylobenzen
– chlorek metylenu
– N,N-dimetyloacetamid
– różnicowa kalorymetria skaningowa
– nadtlenek di-tert-butylu, nadtlenek ditbutylu
– α-chlorometyloakrylan etylu
– eter dietylowy
– trietyloamina
– tranzystory polowe
– 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroetan
– woda
– 2-hydroksyetylometakrylan
– 1,1,2,3,3,3-heksafluoropropen, perfluoropropen
– trichlorosilan
– wyświetlacze ciekłokrystaliczne
– węglan sodu
– bezwodnik 4,4’-oksydiftalowy
– organiczne tranzystory z efektem polowym
– organiczne ogniwa fotowoltaiczne
– poliimidy
– polimerowe diody elektroluminescencyjne
– dibezwodnik piromelitowy
– polistyren
– systemy zdalnej identyfikacji radiowej
– temperatura pokojowa
– samoorganizujące się monowarstwy
– grupa pentafluorosulfanylowa
– heksafluorek siarki
– peroksypiwalan tert-butylu, peroksypiwalan tbutylu
– temperatura zeszklenia
– analiza termograwimetryczna
– tetrahydrofuran
– 1,1-difluoroetylen, difluorek winylu, fluorek winylidenu
– analiza rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej
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WPROWADZENIE
Podstawnik pentafluorosulfanylowy (-SF5) jest grupą funkcyjną, która ma szereg
unikalnych właściwości fizykochemicznych [1]. Posiada hiperwalentny atom siarki (VI)
o geometrii oktaedrycznnej otoczony pięcioma atomami fluoru z szóstą pozycją dla
kowalencyjnego wiązania z innym fragmentem [2, 3]. Ta intrygująca grupa funkcyjna
została po raz pierwszy opisana w 1960 r. przez W. A. Shepparda [2, 3], ale
zainteresowanie nią było krótkotrwałe ze względu na trudną syntezę, zapotrzebowanie
na niebezpieczne odczynniki i specjalistyczny sprzęt. Dzięki temu chemia -SF5 zyskała
status ezoterycznej gałęzi chemii fluorowania, z potencjałem niewykorzystanym w pełni
przez prawie 40 lat po odkryciu. Jako grupa chemiczna, -SF5 jest jedną z niewielu grup
wykazujących zarówno wysoką elektroujemność, jak i wysoką lipofilowość, [1] dwie
właściwości, które często wzajemnie się wykluczają. Inne grupy funkcyjne, które
wykazują kombinację tych cech to -CF3, -OCF3 i -SCF3 [1]. Te „polarne hydrofobowe”
grupy są często używane do dostrajania elektronowego charakteru cząsteczek
kandydujących do zastosowań farmaceutycznych [4, 5]. W ostatnich dziesięcioleciach,
po znacznej poprawie syntetycznej dostępności -SF5, grupa ta jest intensywnie badana
jako bioizoster -CF3 dla wielu potencjalnych leków [4]. De facto podstawnik -SF5
nazwano „super -CF3”, ponieważ jest większy, bardziej elektroujemny, bardziej
lipofilowy i bardziej stabilny hydrolitycznie, niż jego węglowy odpowiednik [6, 7].
Dowiedziono, że zastąpienie grup -CF3 grupami -SF5 w kilku dobrze znanych lekach
(np. fenfluramina, meflochina) powoduje wzrost ich aktywności [8, 9]. Pomimo
współczesnego powrotu zainteresowania podstawnikiem -SF5, użycie tego ugrupowania
jako narzędzia do projektowania molekularnego w chemii materiałów nie cieszy się
takim powodzeniem jak w chemii medycznej. Niemniej jednak chemicy materiałowi
dostrzegają potencjał grupy -SF5 i próbują wykorzystać jej właściwości.

1. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWNIKA
PENTAFLUOROSULFANYLOWEGO
1.1. WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRONOWE

Ze względu na obecność pięciu atomów fluoru, grupa -SF5 charakteryzuje się
bardzo silnym efektem elektronoakceptorowym [1, 10]. Jej elektroujemność
szacowana jest na około 3,65 (w porównaniu z 3,36 dla grupy -CF3) [11].
Podstawnikowe stałe Hammetta (P) dla grup -SF5 i -CF3 wynoszą odpowiednio
0,68 i 0,54 [2]. Dla -SF5, stała Hammetta rozdziela się na składową indukcyjną (I)
i rezonansową (R) o wartości odpowiednio 0,55 i 0,11 [2]. Efekt rezonansowego
wyciągania elektronów jest możliwy w przypadku -SF5 ze względu na ujemną
hiperkoniugację i zdolność do przyjmowania formy kanonicznej z wiązaniem
jonowym pomiędzy atomem siarki (+) i atomem fluoru (-) [12, 13]. Wyjątkowa
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zdolność grupy -SF5 do wyciągania elektronów sprawia, że grupa ta jest
potencjalnie przydatna w projektowaniu materiałów jako akceptor elektronów, np.
dla organicznych półprzewodników typu n [14] lub układów p-sprzężonych donorakceptor [15].
1.2. BUDOWA PRZESTRZENNA

Pod względem wielkości ugrupowanie -SF5 jest nieznacznie mniejsze niż
grupa tert-butylowa [1, 16]. Budowa przestrzenna i hydrofobowość -SF5 sprawiają,
że jest to wartościowy podstawnik w projektowaniu związków znajdujących
zastosowanie w farmacji oraz agrochemii [17–19]. Te same właściwości są równie
przydatne w projektowaniu materiałów pod kątem promowania rozpuszczalności
lub utrudniania agregacji międzycząsteczkowej, gdy jest to korzystne (np. w celu
zapobiegania wygaszaniu indukowanemu agregacją) [20]. Z drugiej strony,
zdolność grupy -SF5 do tworzenia wiązań wodorowych C–H···F sprawia, że może
być ona przydatna w inżynierii krystalicznej, podczas projektowania związków
o pożądanych właściwościach fizycznych i chemicznych [21, 22]. Ogólnie rzecz
biorąc, właściwości stereoelektronowe -SF5 czynią go użytecznym narzędziem do
racjonalnego
dostosowywania
właściwości
materiałów
funkcjonalnych
w zależności od ich zastosowania.
1.3. TRWAŁOŚĆ TERMICZNA I HYDROLITYCZNA

Oprócz wysokiej polarności i wyraźnej lipofilowości grupa -SF5 wykazuje
również doskonałą stabilność chemiczną i termiczną, właściwości, które były
wcześniej wykorzystywane do stabilizacji materiałów wysokoenergetycznych [1,
22]. W przypadku materiałów optoelektronicznych, stabilność termiczna
i chemiczna jest również ważna – przyczyniając się do dłuższej żywotności
urządzenia [23]. Dla porównania, stabilność hydrolityczna -SF5 jest nawet lepsza,
niż w przypadku wszechobecnej w lekach i cząsteczkach agrochemicznych grupy
funkcyjnej -CF3 [2, 3]. Oprócz odporności na hydrolizę, grupa -SF5 toleruje również
zaskakująco szeroki wachlarz agresywnych odczynników chemicznych
(NaOHaq/EtOH, stęż. H2SO4, H2/Pt, HNO2/HX,, HNO3/H2SO4, H3PO2, P2O5,
Mg/CH3I/Et2O etc.) i warunków reakcji (ogrzewanie w temp. 400 °C w zamkniętej
tubie ciśnieniowej prze kilkanaście godz.) [2, 3, 24]. Ten wysoki poziom
kompatybilności chemicznej sprawia, że podstawnik -SF5 jest bardzo
wszechstronny pod względem syntetycznym, ponieważ można go wprowadzić na
dowolnym etapie danej ścieżki syntetycznej bez zakłócania kolejnych
przekształceń. Chociaż niezwykła odporność termiczna i chemiczna -SF5 może
wydawać się zaskakująca, należy pamiętać, że związki Ar–SF5 i R–SF5 są
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pochodnymi heksafluorku siarki (SF6) [25], który jest wysoce obojętnym
i nietoksycznym gazem stosowanym do izolacji elektrycznej. W rzeczywistości
wysoka stabilność SF6 i jego odporność na degradację chemiczną okazały się
problematyczne, ponieważ SF6 jest gazem cieplarnianym o żywotności
atmosferycznej wynoszącej 800–3200 lat [26]. Na szczęście wiadomo, że związki
zawierające grupę -SF5 ulegają fotolitycznej degradacji i/lub biodegradacji do
produktów nieszkodliwych dla środowiska [27].
1.4. METODY WPROWADZANIA DO STRUKTUR ORGANICZNYCH

Przez długi czas synteza grupy -SF5 nastręczała wielu problemów takich jak:
niskie wydajności, niebezpieczne procedury oraz potrzeba użycia specjalistycznego
sprzętu i technik. Jak wcześniej wspomniano, pierwsza praktyczna synteza arenów
pentafluorosulfanylowanych, która obejmowała oksydacyjne fluorowanie
diarylodisiarczków fluorkiem srebra (II) została wprowadzona przez Shepparda
w 1960 [2, 3] (Rys. 1). Niestety, wydajności produktu były niskie, a odtwarzalność
procedury była niewiarygodna. Te dwa czynniki znacznie ograniczyły zakres
chemii -SF5. Z czasem wprowadzano modyfikacje reakcji Shepparda, ale
wydajności pozostawały umiarkowane [28, 29]. Dopiero w 1997 r. ostatecznie
dokonano przełomu metodologicznego w postaci niezawodnego protokołu
syntetycznego opartego na bezpośrednim fluorowaniu disiarczków bis(nitrofenylu)
(Rys. 1) [6]. Proces ten po raz pierwszy został opracowany przez F2 Chemicals
Ltd., co doprowadziło do wprowadzenia na rynek znacznych ilości o- i mnitro(pentafluorosulfanylo)benzenu. Ten znaczący postęp ożywił zainteresowanie
grupą -SF5 i zapoczątkował nowe badania naukowe w chemii medycznej,
agrochemii i materiałoznawstwie, kończąc prawie czterdziestoletnią przerwę.
Zdecydowanie jednym z najważniejszych osiągnięć był jednak nowy
syntetyczny szlak do -SF5, który został opatentowany przez Umemoto i in. w 2008
r. i opublikowany przez ten sam zespół cztery lata później [30]. Ta nowa
metodologia umożliwiła konwersję tioli (-SH) do -SF5 poprzez chlorek tetrafluoro6-sulfanylu (-SF4Cl). Pierwszy etap obejmował traktowanie tiolu (np. ArSH) KF
i Cl2 z wytworzeniem ArSF4Cl, który następnie ulegał podstawieniu atomu chloru
atomem fluoru z wytworzeniem ArSF5 (Rys. 1). Od tego czasu opracowano kilka
łagodnych metod przeprowadzania kluczowej wymiany halogenów [31]. Od
momentu wprowadzenia metody Umemoto na rynek wprowadzono liczne bloki
budulcowe zawierające -SF5, które mogą tłumaczyć wzrost aktywności badawczej
związanej z chemią -SF5. Jedną niewielką wadą metody jest zapotrzebowanie na
elementarny gazowy chlor, który posiada swój własny zestaw zagrożeń, choć
znacznie mniej poważny niż F2. Aby rozwiązać ten problem, grupy Togni’ego
i Shibaty niezależnie ujawniły wolne od gazu ścieżki syntetyczne, w których jako
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źródło chloru stosuje się stały kwas trichloroizocyjanurowy. (Rys. 1) [32]. Te dwa
bardzo niedawne osiągnięcia mogą w najbliższej przyszłości doprowadzić do
jeszcze szerszego zakresu komercyjnej dostępności molekularnych bloków
budulcowych zawierających -SF5. Wreszcie, równoległe wysiłki badawcze
koncentrujące się na chemicznej i fotochemicznej aktywacji SF6 [33], wywołane
głównie troskami o środowisko, mogą ostatecznie doprowadzić do większej
dostępności pochodnych pentafluorosufanylowych (-SF5).

Rysunek 1.
Figure 1.

Przełomowe metody syntezy archetypowych arenów funkcjonalizowych grupą -SF5 [33]
Landmark methods for the synthesis of an archetypal SF5-functionalized arenes [33]

2. POLIMERY I MAKROCZĄSTECZKI
PENTAFLUOROSULFANYLOWE
Polimery pentafluorosulfanylowe są makrocząsteczkami, których jednostki
budulcowe (mery) zawierają w swojej strukturze grupy -SF5. Obecnie, wśród tej
grupy fluoropolimerów wyróżnić można kilka klas, m.in. (i) poliimidy, (ii)
poliakrylany, (iii) polisiloksany, (iv) polistyreny, (v) fluoropolimery alifatyczne, (vi)
politienotiofeny oraz (vii) fulereny (Rys. 2).
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Figure 2.
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Przykłady pentafluorosulfanylowych układów makrocząsteczkowych
Examples of the pentafluorosulfanylated macromolecular system

Od końca lat 90. XX wieku profesor Gard wraz ze swoją grupą badawczą
poszukiwali efektywnych metod wprowadzenia podstawnika -SF5 w struktury
monomerów, w celu stworzenia zupełnie nowej grupy fluoropolimerów [33].
Podobnie, jak inne fluorowane materiały, takie jak Teflon® czy Nafion®, polimery
pentafluorosulfanylowe charakteryzują się połączeniem wielu pożądanych cech,
które w bezpośredni sposób wynikają z obecności wiązania węgiel-fluor (C-F)
w łańcuchu polimerowym. Ze względu na wysoką wartość energii tego wiązania
(485 kJ/mol) [34], polimery pentafluorosulfanylowe są stabilne termicznie
i odporne chemicznie. Ponadto, niska polaryzowalność wiązania C-F powoduje, że
powierzchnie tworzone przez fluoropolimery tego typu charakteryzują się znikomą
absorpcyjnością wody. Atomy fluoru sprawiają, że charakteryzują się one także
niską energią powierzchniową i są odporne na ścieranie. Oprócz wymienionych
powyżej zalet, polimery pentafluorosulfanylowe nabywają cech, które wynikają
z obecności podstawnika -SF5 [35]. Dodatkowo, natura wiązań siarka-fluor (S-F)
powoduje, że polimery charakteryzują się niskim współczynnikiem załamania
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światła, wysoką wytrzymałością dielektryczną, a także niską energią
powierzchniową [10, 36]. Co więcej, ich właściwości optyczne i elektryczne,
sprawiają, że tego typu polimery stały się atrakcyjnymi kandydatami do zastosowań
w materiałach optoelektronicznych, np. jako dielektryki bramkowe, światłowody
oraz jako warstwy ochronne w układach scalonych, optoelektroniczne moduły
wieloukładowe, czy organiczne urządzenia emitujące światło [33, 37, 38].
2.1. POLIIMIDY

Jedną z najstarszych klas fluoropolimerów, w strukturę których
z powodzeniem wprowadzono grupy pentafluorosulfanylowe są poliimidy,
w skrócie oznaczane jako PI. Są one znane z bardzo dobrej wytrzymałości
mechanicznej, sztywności, odporności na ściskanie i pełzanie oraz wysokiej
stabilności termicznej [39]. Polimery imidowe najczęściej otrzymywane są
w wyniku procesu polikondensacji kwasów tetrakarboksylowych lub ich
dibezwodników z diaminami aromatycznymi lub alifatycznymi. Przykładowo,
użycie 1,3-diamino-5-pentafluorosulfanylobenzenu (DASP) 1, jako aromatycznego
diaminowego bloku budulcowego, umożliwiającego wprowadzenie fragmentu
pentafluorosulfanylobenzenowego (Ar-SF5), oraz szeregu dibezwodników kwasów
karboksylowych tj. bezwodnik 4,4’-(heksafluoroizopropylideno)diftalowy (6FDA)
2, dibezwodnik 3,3’,4,4’-benzofenonotetrakarboksylowy (BTDA) 3, bezwodnik
4,4’-oksydiftalowy (ODPA) 4, dibezwodnik piromelitowy (PMDA) 5 czy
dibezwodnik 3,3’,4,4’-difenylotetrakarboksylowy (BPDA) 6, umożliwiło
otrzymanie poliimidów z ugrupowaniem Ar-SF5 o potencjalnych właściwościach
piezoelektrycznych [40] (Rys. 3). W badaniach wykazano, że otrzymane
wielkocząsteczkowe polikondensaty charakteryzują się wyższą wartością
temperatur zeszklenia (Tg) oraz większą gęstością, w porównaniu z analogicznymi
PI, zawierającymi mery z grupami trifluorometylowymi (-CF3). Udowodniono
jednak, że wadą otrzymanych poliimidów, z grupą Ar-SF5, jest zmniejszona
rozpuszczalność w powszechnie stosowanych rozpuszczalnikach organicznych, co
wpływało na ograniczone możliwości ich dalszego przetwarzania [40].
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Reakcje polikondensacji cyklicznych imidów aromatycznych zawierających w strukturze grupę
Ar-SF5 [40]. Reagenty i warunki: (i) DMA, 35 ºC, 23 h
Polycondensations of the cycle aromatic imides possessing Ar-SF5 moiety in their structure
[40]. Reagents and conditions: (i) DMA, 35 ºC, 23 h

2.2. POLIAKRYLANY

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie poliakrylanami zawierającymi
ugrupowanie pentafluorosulfanylowe [41–45]. Fluorowane monomery akrylanowe,
stosowane do ich otrzymywania, są atrakcyjnymi substratami ze względu na ich
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wysoką reaktywność w warunkach polimeryzacji rodnikowej z innymi
komonomerami. Chociaż fluoromonomery akrylanowe są powszechnie znane,
pierwsze fluoroakrylany zawierające grupę -SF5 w części alkoholowej cząsteczki,
oraz zbudowane polimery z ich użyciem, otrzymano dopiero w latach 90. XX
wieku [41–45]. Synteza pierwszego monomeru akrylowego, zawierającego ten
egzotyczny podstawnik została opisana w 1992 roku [42, 43]. W wyniku reakcji
estryfikacji pomiędzy kwasem akrylowym 7 i 2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluoro-5pentafluorosulfanylopentan-1-olem 8 otrzymano monomer 2,2,3,3,4,4,5,5oktafluoro-5-pentafluorosulfanylopentyloakrylanowy
9,
który
następnie
w warunkach rodnikowych poddano reakcji homopolimeryzacji techniką w masie
(Rys. 4) [42, 43]. W rezultacie otrzymano materiał fluoropolimerowy 10,
charakteryzujący się niską wartością energii powierzchniowej oraz właściwościami
filmotwórczymi [42, 43].

Rysunek 4.

Figure 4.

Reakcja otrzymywania akrylanu pentafluorosulfanylowego 9 oraz jego reakcja konwencjonalnej
homopolimeryzacji rodnikowej [43]. Reagenty i warunki: (i) bezwodnik trifluorooctowy, 0 ºC
→ RT, 2 h; (i) AIBN, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroetan (Freon 113), 55 ºC, 18 h
The synthesis of pentafluorosulfanylated acrylic monomer 9 and its conventional radical
homopolymerization [43]. Reagents and conditions: (i) trifluoroacetic anhydride, 0 ºC → RT,
2 h; (i) AIBN, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (Freon 113), 55 ºC, 18 h

Oprócz reakcji estryfikacji, do otrzymywania monomerów akrylanowych
posiadających grupę -SF5, wykorzystuje się także reakcję Williamsona. Reakcja ta
zachodzi między alkoholanami i halogenkami alkilowymi, a w jej wyniku
otrzymuje się etery. Tego typu podstawienie nukleofilowe zastosowano podczas
syntezy 2-(3,3,4,4-tetrafluoro-4-pentafluoorosulfanlobutoksy)metakrylanu etylu 13.
Związek ten jest dotychczas jedynym znanym przykładem, w którym podstawnik
-SF5 jest położony w części kwasowej fluoroakrylanu [41, 44]. W wyniku reakcji
pomiędzy α-chlorometyloakrylanem etylu (ECMA) 11 oraz 3,3,4,4-tetrafluoro-4pentafluoorosulfanylobutan-1-olem 12, otrzymano monomer 13, posiadający
stabilne wiązanie eterowe (Rys. 5, ścieżka i). W kolejnym etapie fluoromonomer 13
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ulegał rodnikowej reakcji homopolimeryzacji, inicjowanej termicznie,
z zastosowaniem techniki w masie, w wyniku czego otrzymano poliakrylan 14
(Rys. 5, ścieżka ii) [44].

Rysunek 5.

Figure 5.

Reakcja otrzymywania fluoromonomeru akrylowego 13 i jego reakcja homopolimeryzacji
rodnikowej [44]. Reagenty i warunki: (i) Et3N, THF, RT, 10 dni; (ii) hompolimeryzacja
w masie, AIBN, 60 ºC, 3 dni
Synthesis of the fluoroacrylate monomer 13 and its radical hompolymerization [44]. Reagents
and conditions: (i) Et3N, THF, RT, 10 days; (ii) bulk hompolymerization, AIBN, 60 ºC, 3 days

Kolejną znaną metodą otrzymywania fluoromonomerów akrylanowych jest
reakcja wykorzystująca akrylany srebra oraz bromki lub jodki alkilowe. Użycie
akrylanu srebra 15 i jodków fluoroalkilowych SF5(CF2)2(CH2)2I 16 [44] lub
SF5(CF2)6(CH2)2I
19
[45]
umożliwiło
otrzymanie
monomerów
pentafluorosulfanyloakrylowych 17 i 20. Podwyższona temperatura reakcji (45-55
ºC) podczas otrzymywania monomeru 17 oraz jego wysoka reaktywność
spowodowały, że podczas obróbki fluoroakrylanu 17 samorzutnie tworzył się
homopolimer 18 [44]. Ponadto, w wyniku konwencjonalnej reakcji kopolimeryzacji
inicjowanej promieniowaniem UV z 2-hydroksyetylo-metakrylanem (HEMA) 22
(Rys. 6) otrzymano szereg atrakcyjnych kopolimerów o różnym stosunku udziałów
molowych monomerów w wyjściowej mieszaninie reakcyjnej [44]. Co ciekawe,
reakcję otrzymywania fluoroakrylanu 20 z perfluorowanym sześciowęglowym
łańcuchem również prowadzono w podwyższonej temperaturze (43 ºC), jednakże
nie wykazywał on tendencji do samorzutnej reakcji homopolimeryzacji [45].
Dopiero inicjacja światłem ultrafioletowym pozwoliła na otrzymanie homopolimeru
akrylanowego 21 [45]. Analiza rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej
(XPS) polimerów 18-23 wykazała, że powierzchnia materiału polimerowego jest
silnie wzbogacona w grupy -SF5 [44, 45]. Sugeruje to, że w stosunkowo łatwy
sposób można wytworzyć pentafluorosulfanylowe powłoki polimerowe, używając
przy tym niewielkiego dodatku komonomeru z grupą -SF5. Co więcej, analiza kąta
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zwilżania powierzchni materiałów jednoznacznie wskazywała na hydrofobowy
charakter otrzymanego filmu poliakrylanowego (112 ºC [45]).

Rysunek 6.

Figure 6.

Reakcje otrzymywania poliakrylanów pentafluorosulfanylowych. Reagenty i warunki:
(A) (i) CH3CN, RT → 82 ºC, 50 h; (ii) RT → 45-55 ºC , 2 tygodnie; (B) (iii) RT, 4 dni; (iv)
fotoinicjator Irgacure® 261, światło UV; (v) fotoinicjator Irgacure® 261, światło UV
Synthesis of the pentafluorosulfonated polyacrylates. Reagents and conditions: (A) (i) CH3CN,
RT → 82 ºC, 50 h; (ii) RT → 45-55 ºC , 2 weeks; (B) (iii) RT, 4 days; (iv) photoinitiator
Irgacure® 261, UV light; (v) photoinitiator Irgacure® 261, UV light

2.3. POLISILOKSANY

Polimerami, w struktury których z powodzeniem można wprowadzić
ugrupowania pentafluorosulfanylowe są polisiloksany. Łańcuch główny tego typu
polimerów krzemoorganicznych, zbudowany jest z naprzemiennie ułożonych
atomów krzemu oraz tlenu (-O-Si-O-Si-O-Si-). Specyficzna budowa tych związków
powoduje, że są one bardziej giętkie, a także charakteryzują się niższymi
temperaturami topnienia, aniżeli polimery winylowe czy poliolefiny, których
łańcuchy główne zbudowane są z wielu atomów węgla. Przyjmuje się, że
właściwości fizykochemiczne polisiloksanów zależą przede wszystkich od ich masy
cząsteczkowej. Niskocząsteczkowe są lepkimi, gęstymi cieczami, stosowanymi
głównie jako oleje lub smary, natomiast polisiloksany o masie cząsteczkowej,
wynoszącej ponad 200000 g mol-1, są elastomerami o właściwościach
filmotwórczych i dużej odporności cieplnej [46]. Polisiloksany, łącząc w sobie
właściwości materiałów, zarówno pochodzenia organicznego i nieorganicznego,
znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu m.in. telekomunikacji,
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optyce, medycynie, czy elektronice. Polimery te otrzymuje się najczęściej
w wyniku hydrolizy alkilo(arylo)chlorosilanów i następczej polikondensacji
tworzących się silanoli. Pierwszy krzemoorganiczny związek zawierający grupę
-SF5 otrzymano w 1975 roku [47], jednakże dopiero ćwierć wieku później
otrzymano materiały polisiloksanowe z tym ugrupowaniem [48] (Rys. 7).

Rysunek 7.

Figure 7.

Synteza silanów zawierających ugrupowania pentafluorosulfanylowe [48]. Reagenty i warunki:
(i) DTBP, 110-130 ºC, 22 h, lub H2PtCl6, DCM, 90 ºC, 22 h, dla n = 1; H2PtCl6, heksan, 80-100
ºC, 45 h dla n = 2 (ii) H2O, Et2O, 90-100 ºC, 23 h dla n = 1; H2O, Et2O, 60-70 ºC, 24 h dla n = 2
Synthesis of the silanes possessing pentafluorosulfanyl functions [48]. Reagents and conditions:
(i) DTBP, 110-130 ºC, 22 h or H2PtCl6, DCM, 90 ºC, 22 h for n = 1; H2PtCl6, hexane, 80-100
ºC, 45 h for n = 2 (ii) H2O, Et2O, 90-100 ºC, 23 h for n = 1; H2O, Et2O, 60-70 ºC, 24 h for n = 2

W
wyniku
reakcji
hydrosililowania
trichlorosilanu
(HSiCl3)
z perfluoroalkiloolefinami 24a lub 24b, zawierającymi grupę -SF5, otrzymano
odpowiednie perfluoroalkilochlorosilany 25a i 25b. Następcza reakcja hydrolizy
i polikondensacja wytworzonych trichlorosilanów 25a i 25b umożliwiła otrzymanie
dwóch materiałów polimerowych, zawierających grupy pentafluorosulfanylowe,
o potencjalnych właściwościach filmotwórczych. W temperaturze bliskiej 100 ºC
polisiloksan 27a, jest lepką cieczą, natomiast 27b – woskowatą substancją stałą.
Produkt hydrolizy trichlorosilanu o krótszym łańcuchu 26a dodatkowo ogrzewano
do ok. 250 ºC, próbując w ten sposób zwiększyć stopień polimeryzacji lub
sieciowania w materiale. Co ciekawe, po takiej obróbce termicznej polisiloksan 27a
również stał się woskowatą substancją stałą (Rys. 8) [48].

Rysunek 8.
Figure 8.

Przykładowe struktury usieciowanych polisiloksanów
Examples of crosslinked polysiloxanes
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2.4. POLISTYRENY

Kolejną intersującą grupą polimerów, w strukturę których, podobnie jak
w przypadku PI (patrz 2.1.), można wprowadzić ugrupowanie Ar-SF5 są pochodne
polistyrenowe (PST). Jak dotąd, znanych jest niewiele materiałów tego typu [35,
49]. Monomery do ich otrzymania zsyntezowano w wyniku sprzęgania Suzuki
pomiędzy kwasem (4-winylofenylo)boronowym 29 a bromkami arylowymi 30 lub
33. Następnie, otrzymane w ten sposób pochodne styrenowe 31 i 34 (Rys. 9, ścieżki
i) poddano konwencjonalnej homopolimeryzacji rodnikowej. Materiały PST 32 i 35
charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami termicznymi (Tg ~ 200 ºC)
(Rys. 9, ścieżki ii), natomiast ich właściwości dielektryczne przyczyniły się do
wykorzystania polimerów do produkcji organicznych tranzystorów polowych
(OFET, z ang. Organic Field-Effect Transistor) [35] w nośnikach pamięci.

Rysunek 9.
Figure 9.

Synteza polistyrenów zawierających ugrupowania Ar-SF5 [49]. Reagenty i warunki:
(i) Pd(PPh3)4, Na2CO3, H2O, toluen, 100 ºC, 18 h; (ii) (PhCO)2O2, benzen, 110 ºC, 4 h
Synthesis of polystyrenes possessing Ar-SF5 moieties [49]. Reagents and conditions:
(i) Pd(PPh3)4, Na2CO3, H2O, toluene, 100 ºC, 18 h; (ii) (PhCO)2O2, benzene, 110 ºC, 4 h

Inny monomer styrenowy, zawierający grupę -SF5, otrzymano w wyniku
reakcji pomiędzy fluorowaną pochodną bromobenzenu 36 a związkiem
cynoorganicznym (n-C4H9)3SnCH=CH2. Monomer 37, w kolejnym etapie, ulegał
reakcji konwencjonalnej polimeryzacji rodnikowej tworząc polistyren 38 (Rys. 10).
Wytworzony w ten sposób materiał polimerowy jest lepkim, zestalającym się
olejem, o stabilności termicznej aż do 300 °C [49].

POLIMERY ORAZ MAKROCZĄSTECZKI POSIADAJĄCE PODSTAWNIK PENTAFLUOROSULFANYLOWY

247

Rysunek 10. Ścieżka syntezy polistyrenu zawierającego ugrupowanie -SF5 [49]. Reagenty i warunki: (i) Pd,
(n-C4H9)3SnCH=CH2, toluen, 110 ºC, 21 h; (ii) DTBP, benzen, 104-120 ºC, 5 dni
Figure 10.
Synthetic pathway of polystyrene possessing -SF5 moiety [49]. Reagents and conditions: (i) Pd,
(n-C4H9)3SnCH=CH2, toluene, 110 ºC, 21 h; (ii) DTBP, benzene, 104-120 ºC, 5 days

2.5. FLUOROPOLIMERY ALIFATYCZNE

Związki alifatyczne zawierające pentafluorosiarkową grupę -SF5, są niezwykle
trwałe i mają również doskonałe właściwości izolacyjne, zbliżone do heksafluorku
siarki SF6 [50, 51]. Już w latach 50. XX wieku, heksafluorek siarki, który ma
wysokie powinowactwo elektronowe, znalazł zastosowanie jako gaz izolacyjny
w kablach koncentrycznych, czy jako gaz obojętny w urządzeniach wysokiego
napięcia, takich jak transformatory, aby zapobiegać wyładowaniom łukowym
i wyładowaniom wysokiego napięcia. Z tego powodu, ważnym zagadnieniem
badawczym stała się synteza polimerów alifatycznych zawierających grupę
pentafluorosulfanylową. Przekładem monomerów wykorzystywanych to tworzenia
tego typu polimerów są olefiny 39-41, które otrzymuje się w reakcjach addycji
chlorków lub bromków pentafluorosiarkowych do odpowiednich olefin oraz
następczej eliminacji halogenowodoru [52–54]. Ze względu na dużą zawadę
przestrzenną jaką stanowi grupa -SF5, fluoroolefiny 39-41 w standardowych
warunkach polimeryzacji rodnikowej nie ulegają reakcjom homopolimeryzacji.
Jednak w reakcjach ko- lub terpolimeryzacji z innymi fluoroolefinami tj. VDF czy
VDF/HFP można je z sukcesem wprowadzić w struktury związków o budowie
wielkocząsteczkowej (Rys. 11) [36, 55–57]. Fluoropolimery alifatyczne
zawierające ugrupowanie pentafluorosulfanylowe otrzymywano stosując technikę
polimeryzacji w roztworze [36, 55] czy w emulsji [56, 57] oraz odpowiednie
inicjatory rodnikowe [36, 55] czy inicjujące układy red-ox [56]. Co ciekawe, ilość
atomów fluoru w jednostce etylenowej monomerów SF5 ma wpływ na ich
reaktywność, zdolność do wbudowania w struktury kopolimerów i ciężary
cząsteczkowe powstałych terpolimerów (im wyższa zawartość fluoru w monomerze
SF5, tym wyższa masa cząsteczkowa). Dodatkowo, im wyższy jest stopień
podstawienia fluorem monomeru zawierającego podstawnik -SF5, tym większa jest
wydajność reakcji. Wydajność rośnie również wraz ze wzrostem ilości inicjatora.
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Rysunek 11. Olefiny posiadające podstawnik pentafluorosulfanylowy 39-41 w reakcjach konwencjonalnej
i kontrolowanej ko- oraz terpolimeryzacji rodnikowej z VDF czy VDF/HFP. Reagenty
i warunki: (i) DTBP, CH3CN, 140 ºC, 0,5 h [36]; (ii) nadtlenek ditbutylu (DTBP), 1,1,1,3,3pentafluorobutan, 143 ºC, 5 h [58]; (iii) TBPPi, 1,1,1,3,3-pentafluorobutan, 75 ºC, 6 h [55]
Figure 11.
Olefins containing pentafluorosulfanyl moiety 39-41 in conventional and controlled radical coand terpolymerizations with VDF or VDF/HFP. Reagents and conditions: (i) DTBP, 140 ºC
0.5 h [36]; (i) DTBP, 1,1,1,3,3-pentafluorobutane, 143 ºC, 18 h [36]; (iii) TBPPi, 1,1,1,3,3pentafluorobutane, 75 ºC, 6 h [55]

Badania właściwości fizycznych, różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)
i analizy termograwimetrycznej (TGA) ujawniły, że terpolimery pochodzące od
monomerów zawierających grupę -SF5 o wyższej zawartości fluoru wykazywały
lepszą stabilność termiczną niż terpolimery, które zawierały mniej fluorowanych
merów pentafluorosulfanylowanych. Ponadto, terpolimery otrzymane w wyniku
rodnikowej kopolimeryzacji monomerów zawierających -SF5 z VDF i HFP
wykazywały początek rozkładu w zakresie 170-250 °C. Pod względem temperatur
zeszklenia polimeru (Tg) pentafluorosulfanylacja spowodowała obniżenie
obserwowanej wartości Tg. W szczególności terpolimery 45-47 wykazywały
wartości Tg w zakresie od -40 do -50 °C bez żadnych innych towarzyszących
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przejść fazowych. Dla porównania, fluoroelastomery zbudowane tylko z VDF
i HFP wykazują średnie wartości Tg wynoszące -26 °C [36].
Polimery fluorowęglowe zawierające grupę pentafluorosulfanylową
charakteryzują się lepszą stabilność chemiczną i termiczną, niż odpowiednie
polimery węglowodorowe. Jednak ze względu na ich znikomą reaktywność
w reakcji homopolimeryzacji rodnikowej, niemożliwe jest otrzymanie związków
o dużej masie cząsteczkowej. W celu otrzymania polimeru zbudowanego wyłącznie
z merów pentafluorosulfanylowych można zastosować bezpośrednie fluorowanie
łatwo dostępnych polimerów zawierających siarkę. Reakcja poli(Ot
butylotiowęglanu S-winylu) 50 z cząsteczkowym fluorem w obecności gazu
szlachetnego (He) umożliwiła syntezę poli(pentafluorkusiarki winylu) 51
o odpowiedniej masie cząsteczkowej (Mn = 45,600) (Rys. 12) [59].

Rysunek 12. Reakcja otrzymywania poli(winylopentafluorkusiarki). Reagenty i warunki: (i) F2/He, -120 ºC,
24-48 h [59]
Figure 12.
The synthesis of poly(vinyl sulfur pentafluoride). Reagents and conditions: (i) F2/He, -120 ºC,
24-48 h [59]

Reakcję prowadzono w temperaturze -120 °C, co pozwoliło na selektywne
fluorowanie atomu siarki bez naruszenia łańcucha głównego. Jednak podniesienie
temperatury do -78 °C skutkowało przekształceniem również szkieletu węglowego
i otrzymaniem polimeru perfluorowanego.
2.6. POLITIENOTIOFENY

Politienotiofeny należą do grupy poli(tiofenów), polimerów przewodzących
prąd, które stały się materiałem z wyboru do różnorodnych zastosowań
optoelektroniki organicznej. Polimery te charakteryzują się zdolnością do
wytwarzania folii i domieszkowania konwencjonalnymi domieszkami typu p i n.
Dodatkowo właściwości filmotwórcze polimerów domieszkowanych i odpowiednie
modyfikowanie ich właściwości elektrycznych, umożliwiają ich zastosowanie
w różnych dziedzinach optoelektroniki [60–65].
Przewodzące oligomery i polimery tienotiofenu posiadające grupę -SF5 52-53
(Rys. 13) charakteryzują się niskimi ujemnymi wartościami roboczymi oraz niską
wartością pasma wzbronionego, co czyni je odpowiednio materiałami do iniekcji
dziur oraz transparentnymi przewodnikami, w szerokim zakresie zastosowań
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elektronicznych. Dzięki temu znalazły zastosowanie jako materiały do transportu
ładunku lub jako półprzewodniki optyczne, elektryczne lub optyczne urządzenia,
polimerowe diody elektroluminescencyjne (PLED), tranzystory z efektem pola
organicznego (FET lub OFET), aplikacje do wyświetlania na panelach płaskich (tj.
LCD), tagi identyfikacji radiowej (RFID), ultrakondensatory, organiczne ogniwa
fotowoltaiczne (OPV), czujniki, urządzenia pamięci na bazie małych cząsteczek lub
polimerów, kondensatory elektrolityczne i jako materiały magazynujące wodór [66,
67].

Rysunek 13. Przykładowe struktury przewodzących polimerów pentafluoro-sulfanylotienotiofenowych [68]
Figure 13.
Examples of pentafluorosulfanylthienothiofene conducting polymers [68]

Oligomery zbudowane z 2 do 10 merów tienotiofenowych wykorzystuje się do
wytwarzania pamięci i tranzystorów polowych. Natomiast polimery mające od
około 20 do około 10 000 merów w łańcuchu, mogą być przydatne do wytwarzania
folii o różnych zastosowaniach elektrooptycznych [66].
2.7. FULERENY

Fulereny to związki wielkocząsteczkowe zbudowane z parzystej liczby
atomów węgla, tworzących układ sprzężonych pięcio- oraz sześcioczłonowych
pierścieni, których cząsteczki posiadają kulisty kształt. Charakteryzuje je wysoka
stabilność termiczna i ciśnieniowa, a domieszkowanie pozwala uzyskać materiały
o elektrycznych właściwościach izolatorów [69], półprzewodników [70–73],
przewodników [74–76], a nawet nadprzewodników [77–79]. Dzięki temu fulereny
znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach elektroniki [80–82]. Dotychczas
wykorzystano je np. w połączeniu z polimerami w ogniwach słonecznych,
w ogniwach paliwowych oraz urządzeniach optoelektronicznych. Na bazie
fulerenów zbudowano także wysoko sprawny tranzystor FET, używając
cienkowarstwowych powłok C60. Chemiczne modyfikacje fulerenów wpływają na
ich właściwości fizyczne i chemiczne. Wprowadzenie grup wyciągających
elektrony w struktury tych makrocząsteczek powoduje zwykle wzmocnienie
właściwości akceptorowych pomimo mniejszego sprzężonego układu π [83].
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Pochodne fulerenów będące akceptorami elektronów należą do najlepiej
działających materiałów w organicznej optoelektronice, w tym organicznych
urządzeń fotowoltaicznych (OPV) oraz organicznych efektów polowych i innych
tranzystorów [84]. Ponadto samoorganizujące się monowarstwy (SAM)
pochodnych fulerenów na materiałach półprzewodnikowych i elektrodach
metalowych stanowią nowe pole zastosowań przestrajalnych akceptorów fulerenów
[85]. W 2018 roku po raz pierwszy opublikowano wyniki badań nad syntezą
pochodnych
fulerenów
posiadających
jedną
lub
więcej
grup
pentaflorosulfanylowych (Rys. 14). Fuleren C60 modyfikowano w warunkach
rozpuszczalnikowych przy zastosowaniu jodków SF5CF2CF2I i SF5CF2I
w obecności miedzi metalicznej [86]. Otrzymane materiały charakteryzuje niższa
stabilność termiczna, wyższa reaktywność chemiczna/elektrochemiczna i lepsza
rozpuszczalność.

Rysunek 14. Przykładowa struktura pentafluorosulfanylo funcjonalizowanego fulerenu C60 [86]
Figure 14.
Examples of pentafluorosulfanyl functionalized fullerene C60 [86]

UWAGI KOŃCOWE
Od czasu odkrycia na początku lat sześćdziesiątych przez Shepparda możliwości
wprowadzenia
w
struktury
cząsteczek
bardzo
trwałego
podstawnika
pentafluorosulfanylowego, rozwój chemii grupy -SF5 był dość znikomy przez kolejne
cztery dekady z powodu trudnej syntezy i ograniczonej dostępności substratów. Jednak
na przestrzeni lat, wraz z odkrywaniem nowych metod syntezy, grupa
pentafluorosulfanlylowa stała się bardziej dostępną i jest obecnie dobrze rozpoznawana
jako przydatne narzędzie do dostrajania stereoelektronicznego charakteru związków
o potencjalnym zastosowaniu w farmacji i medycynie. W przeciwieństwie do
dynamicznego rozwoju chemii farmaceutycznej, wzrost zainteresowania zastosowaniem
grup -SF5 do projektowania funkcjonalnych materiałów, obserwowany jest od
niedawna. Chociaż od końca lat 90. do połowy 2000. odnotowano niewiele publikacji
nt. materiałów optoelektronicznych posiadających ugrupowanie pentfluorosulfanylowe,
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jednak miały one ważny, pionierski wkład i zainspirowały intensywne wysiłki w rozwój
tej dziedziny, szczególnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Jak dotąd, wprowadzenie grupy
-SF5 w struktury różnych materiałów, które obejmują ciekłe kryształy, fluoropolimery,
luminescencyjne kompleksy metali, barwniki organiczne, a nawet egzotyczne materiały
kwantowe, takie jak nadprzewodniki molekularne, umożliwia skutecznie
i wszechstronnie dostosowywać ich właściwości optoelektroniczne. W oparciu
o dotychczasowe doniesienia literaturowe, grupa -SF5 wydaje się szczególnie przydatna
w wytwarzaniu materiałów, w których potrzebny jest silny dipol lub silny akceptor
elektronów, np. układ donor-akceptor. Jeden z możliwych obszarów, który wymaga
dalszych badań, dotyczy pytania, czy cząsteczki/materiały zawierające -SF5 są
skutecznymi akceptorami elektronów nie powodując przy tym ich nieodwracalnej
redukcji. Niemniej jednak dalsze badania w tym kierunku mogą utorować drogę do
wytwarzania nowych materiałów zawierających -SF5 dla LEEC i organicznych
tranzystorów n-kanałowych. Niesłabnące zainteresowanie wielu grup badawczych
przedstawioną w niniejszej publikacji tematyką dodatkowo wzmocnią użyteczność
chemii pentafluorosulfanylu w odniesieniu do projektowania nowych zaawansowanych
materiałów optoelektronicznych.

PIŚMIENNICTWO CYTOWANE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

P.R. Savoie, J.T. Welch, Chem. Rev., 2015, 115, 1130.
W.A. Sheppard, J. Am. Chem. Soc., 1962, 84, 3072.
W.A. Sheppard, J. Am. Chem. Soc., 1962, 84, 3064.
M.F. Sowaileh, R.A. Hazlitt, D.A. Colby, ChemMedChem., 2017, 12, 1481.
B. Stump, C. Eberle, W.B. Schweizer, M. Kaiser, R. Brun, R.L. Krauth-Siegel, D. Lentz,
F. Diederich, ChemBioChem. 2009, 10, 79.
R.D. Bowden, P.J. Comina, M.P. Greenhall, B.M. Kariuki, A. Loveday, D. Philp, Tetrahedron.,
2000, 56, 3399.
S. Altomonte, M. Zanda, J. Fluor. Chem., 2012, 143, 57.
T. Mo, X. Mi, E.E. Milner, G.S. Dow, P. Wipf, Tetrahedron Lett., 2010, 51, 5137.
J.T. Welch, D.S. Lim, Bioorganic Med. Chem., 2007, 15, 6659.
P. Kirsch, Modern fluoroorganic chemistry : synthesis, reactivity, applications, Wiley,
Weinheim, 2013.
L.J. Sæthre, N. Berrah, J.D. Bozek, K.J. Børve, T.X. Carroll, E. Kukk, G.L. Gard, R. Winter,
T.D. Thomas, J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 10729.
O. Exner, S. Böhm, New J. Chem., 2008, 32, 1449.
A.E. Reed, P. Von Ragué Schleyer, J. Am. Chem. Soc., 1990, 112, 1434.
J.T.E. Quinn, J. Zhu, X. Li, J. Wang, Y. Li, J. Mater. Chem. C., 2017, 5, 8654.
Z.G. Zhang, J. Wang, J. Mater. Chem., 2012, 22, 4178.
M. Anthony, Aust N. Z. Med., 1984, 14, 888.
D.S. Lim, J.S. Choi, C.S. Pak, J.T. Welch, J. Pestic. Sci., 2007, 32, 255.
P. Wipf, T. Mo, S.J. Geib, D. Caridha, G.S. Dow, L. Gerena, N. Roncal, E.E. Milner, Org.
Biomol. Chem., 2009, 7, 4163.
R. Gujjar, F. El Mazouni, K.L. White, J. White, S. Creason, D.M. Shackleford, X. Deng, W.N.
Charman, I. Bathurst, J. Burrows, D.M. Floyd, D. Matthews, F.S. Buckner, S.A. Charman, M.A.

POLIMERY ORAZ MAKROCZĄSTECZKI POSIADAJĄCE PODSTAWNIK PENTAFLUOROSULFANYLOWY

[20]
[21]
[22]
[23]

[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]

253

Phillips, P.K. Rathod, J. Med. Chem., 2011, 54, 3935.
J.M.W. Chan, S.E. Kooi, T.M. Swager, Macromolecules, 2010, 43, 2789.
J. Du, G. Hua, P. Beier, A.M.Z. Slawin, J.D. Woollins, Struct. Chem., 2017, 28, 723.
G. Hua, J. Du, A.M.Z. Slawin, J.D. Woollins, Synlett, 2014, 25, 2189.
X. Xu, K. Fukuda, A. Karki, S. Park, H. Kimura, H. Jinno, N. Watanabe, S. Yamamoto,
S. Shimomura, D. Kitazawa, T. Yokota, S. Umezu, T.Q. Nguyen, T. Someya, Proc. Natl. Acad.
Sci. U. S. A., 2018, 115, 4589.
B. Duda, D. Lentz, Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 5625.
K. Seppelt, Chem. Rev., 2015, 115, 1296.
A.R. Ravishankara, S. Solomon, A.A. Turnipseed, R.F. Warren, Science, 1993, 259, 194.
D.A. Jackson, S.A. Mabury, Environ. Toxicol. Chem., 2009, 28, 1866.
A.M. Sipyagin, C.P. Bateman, Y.T. Tan, J.S. Thrasher, J. Fluor. Chem., 2001, 112, 287.
A.M. Sipyagin, V.S. Enshov, S.A. Kashtanov, C.P. Bateman, B.D. Mullen, Y.T. Tan,
J.S. Thrasher, J. Fluor. Chem., 2004, 125, 1305.
T. Umemoto, L.M. Garrick, N. Saito, Beilstein J. Org. Chem., 2012, 8, 461.
O.S. Kanishchev, W.R. Dolbier, Angew. Chemie - Int. Ed., 2015, 54, 280.
C.R. Pitts, D. Bornemann, P. Liebing, N. Santschi, A. Togni, Angew. Chemie - Int. Ed., 2019,
58, 1950.
J.M.W. Chan, J. Mater. Chem. C., 2019, 7, 12822.
J. Wolska, J. Walkowiak-Kulikowska, A. Szwajca, H. Koroniak, B. Ameduri, B. Améduri, RSC
Adv., 2018, 8, 41836.
G. Zhang, Y.J. Lee, P. Gautam, C.C. Lin, C.L. Liu, J.M.W. Chan, J. Mater. Chem. C. 2019,
7, 7865.
G. Kostov, B. Ameduri, T. Sergeeva, W.R. Dolbier, R. Winter, G.L. Gard, Macromolecules,
2005, 38, 8316.
F. Van Duijnhoven, C.W.M. Bastiaansen, F.G.H. Van Duijnhoven, Adv. Mater., 1999, 11, 567.
G. Pan, A.S. Tse, R. Kesavamoorthy, S.A. Asher, J. Am. Chem. Soc., 1998, 120, 6518.
E. Hałasa, Polimery, 2003, 48, 171.
A.K. St. Clair, T.L. St. Clair, US Patent 5 302 692, 1994.
R.W. Winter, R. Dodean, L. Holmes, G.L. Gard, J. Fluor. Chem., 2004, 125, 37.
J.C. Hansen, P.M. Savu, US Patent 5 159 105, 1992.
J.C. Hansen, P.M. Savu, US Patent 5 286 352, 1994.
R. Winter, P.G. Nixon, G.L. Gard, D.G. Castner, N.R. Holcomb, Y.H. Hu, D.W. Grainger,
Chem. Mater., 1999, 11, 3044.
R. Winter, P.G. Nixon, R.J. Terjeson, J. Mohtasham, N.R. Holcomb, D.W. Grainger,
D. Graham, D.G. Castner, G.L. Gard, J. Fluor. Chem., 2002, 115, 107.
W. Szlezyngier, Z.K. Brzozowski, Tworzywa Sztuczne, Fosze, Rzeszów, 2012.
A.D. Berry, W.B. Fox, J. Fluor. Chem., 1975, 6, 175.
P.G. Nixon, R. Winter, D.G. Castner, N.R. Holcomb, D.W. Grainger, G.L. Gard, Chem. Mater.,
2000, 12, 3108.
R.W. Winter, S.W. Winner, D.A. Preston, J. Mohtasham, J.A. Smith, G.L. Gard, J. Fluor.
Chem., 2002, 115, 101.
R. Geballe, F.S. Linn, J. Appl. Phys., 1950, 21, 592.
A.F. Clifford, H.K. El-Shamy, H.J.. Emeleus, R.N. Haszeldine, J. Chem. Soc., 1953, 2372.
R. Winter, G.L. Gard, Inorg. Chem., 1988, 27, 4329.
J. Mohtasham, R.J. Terjeson, G.L. Gard, R.A. Scott, K. V. Madappat, J.S. Thrasher, Inorganic
Synthesis, Wiley, Hoboken, 1992.
S. Aït-Mohand, W.R. Dolbier, Org. Lett., 2002, 4, 3013.
C. Boyer, B. Ameduri, B. Boutevin, W.R. Dolbier, R. Winter, G. Gard, Macromolecules, 2008,

254

[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]

J. WOLSKA, T. SIODŁA, J. WALKOWIAK-KULIKOWSKA

41, 1254.
R.E. Banks, R.N. Haszeldine, British Patent, 1 145 263, 1969.
R.E. Banks, M.G. Barlow, R.N. Haszeldine, W.D. Morton, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1., 1974,
1266.
G. Kostov, B. Ameduri, T. Sergeeva, W.R. Dolbier, R. Winter, G.L. Gard, Macromolecules,
2005, 38, 8316.
H. Kawa, S.N. Partovi, B.J. Ziegler, R.J. Lagow, J. Polym. Sci. Part C, Polym. Lett., 1990, 28,
297.
H. Koezuka, A. Tsumura, T. Anado, J. Chem. Inf. Model. 1987, 18, 699.
I. Lim, S.J. Yoon, W. Lee, Y.C. Nah, N.K. Shrestha, H. Ahn, S.H. Han, ACS Appl. Mater.
Interfaces, 2012, 4, 838.
A.M. Glaudell, J.E. Cochran, S.N. Patel, M.L. Chabinyc, Adv. Energy Mater., 2014, 1401072.
K. Gurunathan, A.V. Murugan, R. Marimuthu, U.P. Mulik, D.P. Amalnerkar, Mater. Chem.
Phys., 1999, 61, 173.
A. Tsumura, H. Koezuka, T. Ando, Synth. Met., 1988, 25, 11.
A. Tsumura, H. Koezuka, T. Ando, Appl. Phys. Lett., 1986, 49, 1210.
S. Zahn, A.F. Nordquist, K.E. Minnich, G.S. Lal, W.F. Burgoyne, Jr., A. Klauck-Jacobs, United
States Patent 7 094 365 B2, 2006.
S. Zahn, A.F. Nordquist, K.E. Minnich, G.S. Lal, W.F. Burgoyne, Jr., A. Klauck-Jacobs, United
States Patent 7 241 904 B2, 2007.
S. Zahn, A.F. Nordquist, K.E. Minnich, G.S. Lal, W.F. Burgoyne, Jr., A. Klauck-Jacobs, United
States Patent 7 060 846 B2, 2006.
A. Nakajima, D. Fujii, M. Uchino, Appl. Phys. Lett., 2013, 103, 013302.
L.W. Tutt, T.F. Boggess, Prog. Quantum Electron., 1993, 17, 299.
D. Kronholm, J.C. Hummelen, Mater. Matters., 2007, 2, 16.
N. Zhang, Y. Zhang, M.Q. Yang, Z.R. Tang, Y.J. Xu, J. Catal., 2013, 299, 210.
T. Umeyama, H. Imahori, J. Mater. Chem. A., 2014, 2, 11545.
A. Cravino, Nat. Mater., 2003, 2, 360.
J. Sakai, K. Kawano, T. Yamanari, T. Taima, Y. Yoshida, A. Fujii, M. Ozaki, Sol. Energy
Mater. Sol. Cells., 2010, 94, 376.
C.-Z. Li, C.-Y. Chang, Y. Zang, H.-X. Ju, C.-C. Chueh, P.-W. Liang, N. Cho, D.S. Ginger,
A.K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2014, 26, 6262.
C.M. Varma, J. Zaanen, K. Raghavachari, Science, 1991, 254, 989.
A.F. Hebard, Phys. Today, 1992, 45, 26.
S. Margadonna, K. Prassides, J. Solid State Chem. 2002, 168, 639.
A. Al-Mohamad, A.W. Allaf, Synth. Met., 1999, 104, 39.
L. Dai, J. Macromol. Sci. - Polym. Rev., 1999, 39, 273.
B.C. Yadav, R. Kumar, Int. J. Nanotechnol. Appl., 2008, 2, 15.
A.A. Popov, I.E. Kareev, N.B. Shustova, E.B. Stukalin, S.F. Lebedkin, K. Seppelt, S.H. Strauss,
O. V. Boltalina, L. Dunsch, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 11551.
C. Cui, Y. Li, Y. Li, Adv. Energy Mater., 2016, 7, 1601251.
T.T. Clikeman, T. Schmaltz, M. Halik, A. Hirsch, S.H. Strauss, O. V. Boltalina, ECS J. Solid
State Sci. Technol., 2017, 6, 3163.
S.Y. Qing, N.J. DeWeerd, A. V. Matsnev, S.H. Strauss, J.S. Thrasher, O. V. Boltalina, J. Fluor.
Chem., 2018, 211, 52.

Praca wpłynęła do Redakcji 16 lutego 2020 r.

2020, 74, 3-4

ASYMETRYCZNA AMINOKATALIZA
– UŻYTECZNE NARZĘDZIE W TWORZENIU
CHEMICZNEJ RÓŻNORODNOŚCI
ASYMMETRIC AMINOCATALYSIS – A USEFUL TOOL
PROVIDING ACCESS TO CHEMICAL DIVERSITY

Anna Skrzyńska, Artur Przydacz, Mateusz Dyguda,
Aleksandra Topolska, Łukasz Albrecht*
Instytut Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
*e-mail: lukasz.albrecht@p.lodz.pl

Abstract
Wykaz stosowanych skrótów
Wprowadzenie
1. Asymetryczna aminokataliza
2. Aminokatalityczne asymetryczne odległe funkcjonalizacje związków
karbonylowych
2.1. Aktywacja dienaminowa
2.2. Aktywacja trienaminowa
2.3. Aktywacja tetraenaminowa
Uwagi końcowe
Podziękowania
Piśmiennictwo cytowane

256

A. SKRZYŃSKA, A. PRZYDACZ, M. DYGUDA, A. TOPOLSKA, Ł. ALBRECHT

Dr inż. Anna Skrzyńska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej. Pracę magisterską z zakresu chemii
organicznej obroniła w 2010 roku pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Gajdy. Tego samego roku dr
inż. Anna Skrzyńska podjęła studia doktoranckie, a w 2014 roku dołączyła do grupy prof. dr. hab. inż.
Łukasza Albrechta. W tym samym zespole kontynuowała badania w ramach stażu podoktorskiego w latach
2016-2019 koncentrując się na opracowaniu nowych strategii syntetycznych w zakresie stereokontrolowanej
syntezy organicznej.
https://orcid.org/0000-0002-2965-4097

Mgr inż. Artur Przydacz jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, gdzie w 2015 r.
ukończył studia magisterskie pod opieką prof. dr. hab. inż. Łukasza Albrechta. Tematem jego pracy była
stereoselektywna aminokataliza. Tego samego roku podjął studia doktoranckie w zespole badawczym prof.
Albrechta i kontynuuje rozwój swoich zainteresowań organokatalizą. Jego praca koncentruje się wokół
asymetrycznej funkcjonalizacji układów polienowych. W 2016 r. został laureatem konkursu na najlepszego
doktoranta pierwszego roku Politechniki Łódzkiej. Do jego zainteresowań naukowych należą także badania
kwantowo-mechaniczne nad mechanizmami reakcji organicznych.
https://orcid.org/0000-0002-3479-8781

Mgr inż. Mateusz Dyguda urodził się w Piotrkowie Trybunalskim w 1994 roku. W 2013 roku rozpoczął
studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera, a następnie magistra
pod opieką prof. dr. hab. inż. Łukasza Albrechta. Obecnie jest doktorantem w Interdyscyplinarnej Szkole
Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w tym samym zespole badawczym. Jego zainteresowania naukowe
obejmują obliczenia kwantowo-mechaniczne oraz aminokatalityczne reakcje przebiegające z utratą
aromatycznego charakteru (hetero)arenów.
https://orcid.org/0000-0001-7451-4192
Inż. Aleksandra Topolska urodziła się w Łowiczu w 1996 roku. Jest studentką na Wydziale Chemicznym
Politechniki Łódzkiej, gdzie uzyskała tytuł inżyniera pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Łukasza Albrechta.
Badania do pracy magisterskiej, które kontynuuje w zespole prof. Albrechta koncentrują się na zastosowaniu
organokatalizy w syntezie związków biologicznie ważnych.
https://orcid.org/0000-0003-1402-8031

Prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Studia
w zakresie chemii związków biologicznie ważnych ukończył w 2004 roku. Pracę doktorską, obronioną pięć
lat później, wyróżniono Nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodą firmy Sigma-Aldrich i Polskiego
Towarzystwa Chemicznego. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, a tytuł
profesora nauk ścisłych i przyrodniczych cztery lata później w 2019 roku. W latach 2009-2013 jako
stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbył staż podoktorski w zespole badawczym prof. Karla
Ankera Jørgensena w duńskim Aarhus University. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół
stereokontrolowanej syntezy organicznej, stereochemii oraz szeroko pojętej katalizy.
https://orcid.org/0000-0002-4669-7670

ASYMETRYCZNA AMINOKATALIZA W TWORZENIU CHEMICZNEJ RÓŻNORODNOŚCI

257

ABSTRACT
Over the last 20 years asymmetric aminocatalysis has emerged as highly useful
and reliable method of asymmetric synthesis. It involves the use of primary or
secondary amines as catalysts of various stereoselective transformations of carbonyl
substrates. Owing to the diverse activation strategies available in asymmetric
aminocatalysis, it became a method of choice when the functionalization
of prochiral aldehydes and ketones is considered. As a consequence, a direct and
straightforward access to various chiral building blocks is possible that is
of relevance to modern stereocontrolled organic synthesis. In the manuscript,
the development of various aminocatalytic activation concepts is described and
recent, selected contributions to this field of chemistry discussed. Main advantages
of these strategies are highlighted providing an overview of this fascinating area
of research.

Keywords: asymmetric synthesis, aminocatalysis, chirality, asymmetric induction,
heterocyclic compounds
Słowa kluczowe: synteza asymetryczna, aminokataliza, chiralność, indukcja
asymetrii, związki heterocykliczne
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– grupa acetylowa
– N,N-dietyloacetamid
– N,N-dietylo-3-pirydynokarboksyamid
– kwas 4-(dimetyloamino)benzoesowy
– dimetylosulfotlenek
– difenylometylosilil
– stosunek diastereoizomeryczny
– nadmiar enancjomeryczny
– ekwiwalent
– %-molowy
– nosyl (grupa o-nitrobenzenosulfonylowa)
– stosunek regioizomerów
– temperatura pokojowa
– tert-butylodimetylosilil
– trietylosilil
– triflan (grupa trifluorometylosulfonylowa)
– kwas trifluorooctowy
– trimetylosilil
– tosyl (grupa p-toluenosulfonylowa)
– wydajność
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WPROWADZENIE
Kataliza stanowi jedną z najważniejszych metod syntetycznych coraz
powszechniej wykorzystywaną we współczesnej chemii organicznej. O wyjątkowości
tej techniki inicjowania i sterowania kinetyką oraz selektywnością reakcji świadczą jej
przemysłowe zastosowania [1]. Wynika to z korzyści jakie niesie ta metodologia,
a które dotyczą głównie ograniczenia kosztów procesów, redukcji generowanych
odpadów, oszczędności energii jak również skrócenia czasu niezbędnego dla
otrzymania określonego produktu [2]. Kataliza stwarza także bardzo duże możliwości
w syntezie związków nieracemicznych [3]. Obecnie obserwuje się stale rosnące
zapotrzebowanie ze strony przemysłu chemicznego i farmaceutycznego na niezawodne
metody otrzymywania cząsteczek enancjomerycznie czystych [4]. Wynikiem takiego
stanu rzeczy jest ciągły rozwój wydajnych metod syntetycznych będących źródłem
optycznie czystych związków organicznych o ściśle określonej konfiguracji absolutnej.
Wysoko wydajne, enancjoselektywne transformacje asymetryczne przeprowadza się
pod kontrolą katalizatorów wyposażonych w nośniki chiralności, które odpowiadają za
przekształcanie prochiralnych substratów w enancjomerycznie wzbogacone produkty.
Potężnym narzędziem syntetycznym umożliwiającym otrzymanie czystych
stereoizomerów jest asymetryczna organokataliza. Metodologia ta pozwala na
zastosowanie różnych typów katalitycznej aktywacji reagentów, indukcji
stereochemicznego wyniku reakcji i reaktywności prowadząc do otrzymywania
cząsteczek istotnych zarówno z punktu widzenia chemicznego jak również
biologicznego [5]. Znaczącym sukcesem asymetrycznej organokatalizy jest możliwość
wykorzystania uniwersalnych nośników chiralności, świetnie sprawdzających się
w wielu typach klasycznych reakcji organicznych. W ostatnich latach istotną rolę
w syntezie asymetrycznej odgrywa aminokataliza. To efektywne narzędzie służy do
stereoselektywnej funkcjonalizacji związków posiadających w swojej strukturze
ugrupowanie karbonylowe, jeden z ważniejszych elementów strukturalnych różnych
bloków budulcowych oraz związków biologicznie aktywnych. Asymetryczna
aminokataliza stanowi wszechstronną platformę do poszukiwania nowych metod
syntezy enancjomerycznie wzbogaconych analogów związków o znanej lub
potencjalnej aktywności biologicznej. Dodatkowo o wysokiej atrakcyjności tego
narzędzia syntetycznego świadczy możliwość kontroli stereo- i regiochemii reakcji
przebiegających z udziałem odległych wiązań podwójnych. Poza winylogią, ciągły
rozwój aminokatalizy umożliwił wprowadzenie do literatury innowacyjnych podejść
syntetycznych oraz identyfikacji nieznanych wcześniej sposobów katalitycznej
aktywacji związków organicznych obejmujących reakcje dearomatyzatywne, czyli
takie, które przebiegają z tymczasową utratą charakteru aromatycznego substratów.
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1. ASYMETRYCZNA AMINOKATALIZA
Zaliczana do katalizy kowalencyjnej aminokataliza pozwala na efektywną
realizację wybranych transformacji wykorzystując pierwszo- lub drugorzędowe
chiralne aminy [6]. Aktywność tego typu katalizatorów związana jest z tworzeniem
z ich udziałem reaktywnych związków pośrednich w odwracalnej reakcji
z ugrupowaniem karbonylowym substratu. Do dwóch podstawowych sposobów
katalitycznej aktywacji reagentów wykorzystywanych w aminokatalizie należą:
aktywacja enaminowa oraz aktywacja poprzez utworzenie jonu iminiowego
(Schemat 1).

Schemat 1.
Scheme 1.

Funkcjonalizacja aldehydów z wykorzystaniem aktywacji enaminowej i iminiowej
Functionalization of aldehydes using enamine and iminium ion activation

Stereoselektywny przebieg reakcji realizowanej w oparciu o aktywację
enaminową zależny jest od zdolności chiralnego katalizatora do kontroli geometrii
utworzonego związku pośredniego o charakterze enaminy 3. Może ona bowiem
występować w postaci izomerów Z-3 i E-3, a trwalszy termodynamicznie izomer
E dodatkowo w postaci dwóch konformerów wokół wiązania węgiel-azot: anti-E-3
oraz syn-E-3 (Schemat 2). W wyniku osłaniania przez chiralny katalizator jednej
z dwóch diastereotopowych stron konformerów, reakcja z odczynnikiem
elektrofilowym prowadzi do enancjomerycznie wzbogaconego produktu, w którym
dominuje enancjomer o konfiguracji R lub S.
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Kontrola geometrii związku pośredniego o charakterze enaminy
Control of geometry of enamine intermediate

Aktywacja enaminowa została skutecznie zastosowana w pracy Barbasa,
Lernera i Lista w 2000 roku [7]. To przełomowe doniesienie dotyczące
stereokontrolowanej reakcji aldolowej katalizowanej proliną stało się inspiracją dla
dalszego rozwoju asymetrycznej organokatalizy [8]. Cykl katalityczny metody
opracowanej przez Barbasa rozpoczyna się utworzeniem enaminy w reakcji
pomiędzy cząsteczką acetonu 8 i nukleofilowym atomem azotu proliny 2a
(Schemat 3). Obecne w cząsteczce katalizatora ugrupowanie karboksylowe ma
zdolność do tworzenia wiązania wodorowego z atomem tlenu aldehydu 9,
orientując go w przestrzeni i faworyzując atak enaminy od jednej z jego dwóch
diastereotopowych stron. Postulowany stan przejściowy 10 reakcji pokazuje, że
obie grupy funkcyjne aminokwasu mają kluczowe znaczenie dla sukcesu tej
transformacji.
Drugie podstawowe podejście powszechnie wykorzystywane w aminokatalizie
polega na aktywacji α,β-nienasconych związków karbonylowych w wyniku
utworzenia układów o charakterze jonu iminiowego. Kluczowym dla sukcesu
aktywacji iminiowej z udziałem chiralnego katalizatora jest zróżnicowanie dwóch
diastereotopowych stron jonu iminiowego 6 oraz kontrola jego geometrii (Schemat
4).
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Schemat 3.
Scheme 3.

Katalizowana proliną międzycząsteczkowa reakcja aldolowa
Proline-catalyzed intermolecular aldol reaction

Schemat 4.
Scheme 4.

Kontrola geometrii związku pośredniego o charakterze jonu iminiowego
Control of geometry of iminium ion intermediate

Powyższe podejście, obecnie uznawane za jedną z podstawowych strategii
w asymetrycznej syntezie organicznej, po raz pierwszy zostało opisane w 2000 roku
przez zespół MacMillana [9]. Ich badania nad enancjoselektywną reakcją DielsaAldera udowodniły powstawanie kluczowego dla reakcji związku pośredniego
– jonu iminiowego 14 w wyniku kondensacji związku karbonylowego
5 z chiralnym aminokatalizatorem 13 (Schemat 5). Obecna w pierścieniu
katalizatora grupa benzylowa selektywnie osłania stronę Si jonu iminiowego,
wymuszając podejście dienu selektywnie od strony Re akceptora. Geminalne grupy
metylowe pierścienia imidazolidynonu zwiększają selektywność reakcji
faworyzując tworzenie jonu iminiowego 14 o konfiguracji E wiązania podwójnego
węgiel-azot.
Połączenie aktywacji enaminowej z aktywacją poprzez utworzenie jonu
iminiowego stanowi dogodne podejście do syntezy związków karbonylowych
posiadających w swojej strukturze dwa centra stereogeniczne. W tego typu
sekwencjach reakcyjnych, nazwanych aminokatalitycznymi reakcjami domino,
występuje więcej niż jeden proces tworzenia nowych wiązań chemicznych,
a kolejne oparte są na grupach funkcyjnych wprowadzonych w wyniku reakcji
poprzedzających. Zakończona hydrolizą reaktywność kaskadowa z wykorzystaniem
chiralnych aminokatalizatorów prowadzi do funkcjonalizacji łańcucha węglowego
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α,β-nienasyconego związku karbonylowego 5 w pozycjach β oraz α łącząc oba typy
aktywacji (Schemat 6).

Schemat 5.
Scheme 5.

Pierwsze wykorzystanie aktywacji iminiowej w stereoselektywnej reakcji Dielsa-Aldera
The first application of iminium ion activation in the stereoselective Diels-Alder reaction

Schemat 6.

Funkcjonalizacja α,β-nienasyconych aldehydów w oparciu o aminokatalityczną reaktywność
kaskadową
Functionalization of α,β-unsaturated aldehydes using aminocatalytic cascade reactivity

Scheme 6.

Ciekawym przykładem takiej kaskadowej reakcji organokatalitycznej
jest metoda pozwalająca na wykorzystanie 2-podstawionych-1,4-naftochinonów
18 jako pronukleofili [10]. Związki te w warunkach zasadowych ulegają
deprotonacji prowadzącej do utworzenia aktywnego dienolanu (Schemat 7).
Opracowana reakcja pozwala na otrzymanie złożonych związków karbocyklicznych
o strukturze podobnej do biologicznie ważnych hamigeranów. Docelowe naftalen1(4H)-ony 19 zostały otrzymane w reakcji aminokatalitycznej pomiędzy
naftochinonem 18 i α,β-nienasyconymi aldehydami 5. Dzięki zastosowaniu
chiralnego
aminokatalizatora
2c
produkty
otrzymano
z
wysoką
enancjoselektywnością.
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Schemat 7.
Scheme 7.
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Aminokatalityczna synteza naftalen-1(4H)-onów
Aminocatalytic synthesis of naphthalen-1(4H)-ones

Jony iminiowe mogą również brać udział w reakcjach cykloaddycji wyższego
rzędu (Schemat 8). W przedstawionym niżej przykładzie α,β-nienasycone aldehydy
21 ulegały formalnej reakcji cykloaddycji typu [8+2] [11]. Komponent 8πelektronowy stanowił siarkowy analog troponu 21. Układy zawierające motyw
strukturalny heptafulwenu znane są z aktywności w reakcjach cykloaddycji w roli
ubogich w elektrony polienów. Nieoczekiwanie jednak w przedstawionej reakcji
tropotion 21 pełnił rolę reagenta bogatego w elektrony. Autorzy postulują, że
reakcja rozpoczyna się od nukleofilowego ataku atomu siarki na węgiel β jonu
iminiowego wywodzącego się z aldehydu 20. Produkty o strukturze dihydro-2Hcyklohepta[b]tiofenu 22 zostały otrzymane z dobrymi wydajnościami i wysoką
stereoselektywnością.

Schemat 8.
Scheme 8.

Aminokatalityczna reaktywność kaskadowa w cykloaddycji wyższego rzędu
Aminocatalytic cascade reactivity in the higher-order cycloaddition

Asymetryczne reakcje typu „one-pot” umożliwiają szybką i stereoselektywną
syntezę pożądanych połączeń. Zasadnicza dla sukcesu tego podejścia syntetycznego
jest zdolność organokatalizatorów do spełniania swoich funkcji w obecności innych
odczynników i bierność w kolejnych etapach sekwencji reakcji. Przykład takiej
strategii może stanowić połączenie aminokatalitycznego azirydynowania
α-podstawionych aldehydów z następczym przegrupowaniem inicjowanym
metanolanem sodu (Schemat 9) [12]. Otrzymane enancjomerycznie wzbogacone
acetale dimetylowe β-amino-α-hydroksyaldehydów 25 posiadają czwartorzędowe
centrum stereogeniczne, a motywy strukturalne 1,2-aminoalkoholu są obecne
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w wielu produktach naturalnych i stanowią grupę uniwersalnych, optycznie
czynnych
bloków
budulcowych
powszechnie
wykorzystywanych
w asymetrycznych syntezach totalnych. Mechanizm zaproponowanej kaskady łączy
w sobie elementy aktywacji iminiowej i enaminowej. Początkowo α-podstawiona
akroleina 23, w obecności odpowiedniego odczynnika azirydynującego
(TsONHNs), ulega aminokatalitycznemu azirydynowaniu prowadzącemu do
utworzenia 2,3-azirydynoaldehydu 24. Przegrupowanie inicjowane metanolanem
sodu ma stereospecyficzny charakter i przebiega według mechanizmu, którego
kluczowym etapem jest reakcja typu Payna. Autorzy przetestowali również α,βdipodstawione- oraz β,β-dipodstawione-α,β-nienasycone aldehydy umożliwiające
wprowadzenie dwóch sąsiadujących centrów stereogenicznych.

Schemat 9.
Scheme 9.

Aminokatalityczne aminohydroksylowanie α,β-nienasyconych aldehydów
Aminocatalytic aminohydroxylation of α,β-unsaturated aldehydes

Inne interesujące wykorzystanie aminokatalizy w reakcjach typu „one-pot”
przedstawione zostało w 2017 roku w opracowanej metodzie otrzymywania cis-2,3azirydynoaldehydów cis-26 (Schemat 10) [13]. Otrzymane trójczłonowe
heterocykle stanowią użyteczne bloki budulcowe często stosowane w syntezie
wielu istotnych cząsteczek. Prowadzone badania nad syntezą azirydyn 26 polegały
na organokatalitycznej reakcji cis-azirydynowania α,β-nienasyconych aldehydów
5 o konfiguracji E, w której kluczowym etapem była zachodząca przy udziale
aminokatalizatora poreakcyjna izomeryzacja (PRI) pierwotnie powstającego trans2,3-azirydynoaldehydu trans-26 w izomer o konfiguracji cis.
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Schemat 10. Aminokatalityczne cis-azirydynowanie α,β-nienasyconych aldehydów
Scheme 10. Aminocatalytic cis-aziridination of α,β-unsaturated aldehydes

2. AMINOKATALITYCZNE ASYMETRYCZNE ODLEGŁE
FUNKCJONALIZACJE ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH
Rozwój asymetrycznej aminokatalizy doprowadził do powstania metod
odległej funkcjonalizacji związków karbonylowych: aldehydów i ketonów.
Aminokatalityczna asymetryczna odległa funkcjonalizacja działa w oparciu
o zasadę winylogii, czyli przeniesienia reaktywności wzdłuż sprzężonego układu
wiązań wielokrotnych. Umożliwia to efektywny transfer charakteru nukleofilowego
enaminy z atomu węgla α na odpowiednie kolejne atomy węgla w łańcuchu.
Równocześnie zatraceniu nie ulega informacja o chiralności pochodzącej
z cząsteczki katalizatora, który w dalszym ciągu jest w stanie kontrolować
stereochemiczny przebieg reakcji. Wyróżnia się dwie główne metody
aminokatalitycznej odległej funkcjonalizacji polegające na utworzeniu produktów
pośrednich o charakterach dienaminy lub trienaminy. Co więcej, w literaturze
istnieją także pojedyncze doniesienia o możliwości zrealizowania aktywacji
tetraenaminowej.
2.1. AKTYWACJA DIENAMINOWA

Jak pokazano wcześniej (Schemat 1), kondensacja α,β-nienasyconego związku
karbonylowego 5 z aminokatalizatorem 2 prowadzi do utworzenia jonu iminiowego
6. W przypadku kiedy w pozycji γ związku karbonylowego obecny jest atom
wodoru mogący uczestniczyć w procesie enolizacji, powstały jon iminiowy
28 może ulec γ-deprotonacji prowadzącej do utworzenia odpowiedniej dienaminy
29 (Schemat 11). Dochodzi tym samym do winylogowego aktywowania pozycji
γ (wzrostu energii HOMO), która zyskuje nukleofilowy charakter. Obok typowej
dla enamin reaktywności typu 1,2 i związanej z nią funkcjonalizacji α oraz α,ipso,
w przypadku dienamin obserwuje się również reaktywności typu 1,4 oraz 3,4.
Angażują one także drugie, bardziej oddalone od fragmentu katalizatora wiązanie
podwójne i to z nimi powiązane są aminokatalityczne strategie odległej
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funkcjonalizacji.
Reaktywność
1,4,
umożliwiająca
stereokontrolowaną
funkcjonalizację γ lub γ,ipso, przebiega na drodze reakcji cykloaddycji [4+2],
w której dienamina pełni rolę dienu. Reaktywność 3,4 otwiera możliwość
funkcjonalizacji pozycji γ lub γ,β. W tym przypadku pełniąca rolę nukleofila
dienamina, po etapie addycji, przekształca się w jon iminiowy o silnym charakterze
elektrofilowym. Na tym etapie może dojść bezpośrednio do hydrolizy jonu
iminiowego lub, w obecności innego nukleofila, hydrolizę może uprzedzić
sprzężona addycja typu Michaela w pozycję β.

Schemat 11. Aktywacja dienaminowa – różnorodność profili reakcyjnych
Scheme 11. Dienamine activation – diversity of reactivity profiles

Aminokatalityczną, asymetryczną funkcjonalizację typu 1,4 jako pierwsza
przedstawiła i szczegółowo zbadała grupa Jørgensena [14]. Przełomowa w tej
dziedzinie praca dotyczy enancjoselektywnego aminowania pozycji γ α,βnienasyconych aldehydów (enali) 27 za pomocą azodikarboksylanu dietylu
30 (Schemat 12). Badając przebiegające w oparciu o jon iminiowy reakcje
organokatalityczne
od strony
mechanistycznej,
autorzy
nieoczekiwanie
zaobserwowali tworzenie się dienaminy i związaną z tym odwrotną do ówcześnie
znanej aktywność enali – aktywację HOMO. Na podstawie stereochemicznego
wyniku reakcji autorzy zaproponowali, że reakcja zachodzi zgodnie
z mechanizmem reakcji hetero-Dielsa-Aldera. Hipotezę tę potwierdzili na
podstawie obliczeń kwantowo-mechanicznych oraz po przeprowadzeniu kolejnych
eksperymentów. Autorzy ustalili, że najbardziej korzystnym energetycznie jest
addukt powstały na drodze cykloaddycji, a sam proces jest nieznacznie
egzotermiczny.
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Schemat 12. Aktywacja dienaminowa w γ-aminowaniu α,β-nienasyconych aldehydów
Scheme 12. Dienamine activation in the γ-amination of α,β-unsaturated aldehydes

Inny przykład funkcjonalizacji poprzez reakcję tandemową dienamin
przedstawił Woggon et al., który wykorzystał podejście aminokatalityczne
w totalnej syntezie witaminy E [15]. W tym przypadku na katalizowaną eterem
sililowym diaryloprolinolu 2d kaskadę składa się reakcja aldolowa z następczą,
samorzutną cyklizacją na drodze addycji oksa-Michaela (Schemat 13). Reakcja
przebiega z doskonałym wynikiem stereochemicznym i umiarkowaną wydajnością.

Schemat 13. Aminokatalityczna synteza witaminy E
Scheme 13. Aminocatalytic synthesis of vitamin E

Znaczną użyteczność w reakcjach tandemowych wykazały katalizatory
bifunkcyjne. Nowo zaprojektowany przez Jørgensena et al. aminokatalizator
2e zawierający fragment amidu kwasu kwadratowego został z powodzeniem
wykorzystany do stereoselektywnej syntezy pochodnych cyklobutanu
38 zawierających cztery sąsiadujące ze sobą centra stereogeniczne (Schemat 14)
[16]. Wykorzystując to podejście autorom udało się otrzymać także układy
zawierające w swej strukturze czwartorzędowe centrum asymetrii. W każdym
z
przypadków
reakcje
charakteryzowały
doskonałe
enancjoi diastereoselektywności. Proponowany, kaskadowy mechanizm reakcji autorzy
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poparli obliczeniami komputerowymi.

Schemat 14. Aktywacja dienaminowa w cykloaddycji typu [2+2]
Scheme 14. Dienamine activation in the [2+2]-cycloaddition

Zastosowanie amiokatalizatora typu „H-bonding” 2e dało również bardzo
dobre rezultaty w pokrewnych strategiach funkcjonalizacji. Grupa Jørgensena
wykorzystała go w syntezie tetrahydropiranów 41 na drodze reakcji hetero-DielsaAldera o odwróconym układzie elektronowym reagentów (Schemat 15) [17]. Jest to
pierwsza praca dotycząca wykorzystania dienamin w roli dienofili, w której
z powodzeniem zastosowano aminokatalizator 2e wykorzysujący do kontroli
stereochemicznego przebiegu reakcji wiązania wodorowe. Autorom udało się
otrzymać cząsteczki zawierające trzy sąsiadujące ze sobą chiralne atomy węgla
z dobrymi enancjo- i diastereoselektywościami.

Schemat 15. Aktywacja dienaminowa w reakcji hetero-Dielsa-Aldera o odwróconym układzie elektronowym
reagentów
Scheme 15. Dienamine activation in the inverse-electron-demand hetero-Diels-Alder reaction
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Dienaminy pełnią rolę kluczowych związków pośrednich o charakterze
bogatego w elektrony dienofila w metodzie opracowanej w 2016 roku (Schemat 16)
[18]. Dienaminy generowane in situ z α,β-nienasyconych aldehydów 27
i aminokatalizatora 2f ulegały reakcji z pełniącymi rolę heterodienów 2alkilidenobenzotiofen-3(2H)-onami 42. Umożliwiło to efektywne wprowadzenie
ugrupowania benzotiofenu do cząsteczki docelowej, a ścieżkę reakcyjną można
uznać za pierwszy przykład stereoselektywnej metody otrzymywania pochodnych
benzotiofenu zawierających sfunkcjonalizowany pierścień 3,4-dihydropiranu.
W celu łatwego wyizolowania, utworzone pierwotnie cykloaddukty 43 poddawane
były bezpośrednio reakcji olefinowania Ramireza do geminalnych dibromków 44.

Schemat 16. Aktywacja dienaminowa w syntezie pochodnych benzotiofenu
Scheme 16. Dienamine activation in the synthesis of benzothiophene derivatives

Dienaminową funkcjonalizację typu 1,2 zaprezentowała grupa Chena
na przykładzie α-alkilowania γ,γ-dipodstawionych dienali 45 nitroolefinami
46 (Schemat 17) [19]. Jako aminokatalizator wykorzystano eter sililowy
diaryloprolinolu 2c, uzyskując zadowalające wydajności oraz wysokie nadmiary
enancjomeryczne i stosunki diastereoizomeryczne.

Schemat 17. α-Funkcjonalizacja α,β-nienasyconych aldehydów w oparciu o aktywację dienaminową
Scheme 17. α-Functionalization of α,β-unsaturated aldehydes using dienamine activation

Aktywacja dienaminowa została w ostatnim czasie również wykorzystana
w aminokatalitycznej reakcji Dielsa-Aldera o odwróconym układzie elektronowym
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reagentów do syntezy bicyklicznych δ-laktonów (Schemat 18) [20]. Autorzy
przeprowadzili reakcję pomiędzy α,β-nienasyconymi aldehydami 48 (które
w reakcji z aminokatalizatorem 2g prowadzą do dienamin pełniących rolę bogatych
elektronowo dienofili) i kumalanami 49 (pełniącymi rolę ubogich w elektrony
dienów). Ta regio- i stereoselektywna reakcja cykloaddycji typu [4+2] prowadzi do
szerokiej gamy interesujących pochodnych [2.2.2]-bicyklicznych laktonów 50.

Schemat 18. Aktywacja dienaminowa w syntezie [2.2.2]-bicyklicznych laktonów
Scheme 18. Dienamine activation in the synthesis of [2.2.2]-bicyclic lactones

W najczęściej spotykanym scenariuszu reakcji hetero-Dielsa-Aldera
o odwróconym układzie elektronowym reagentów, ze względu na efekty
polaryzacyjne grup funkcyjnych obecnych w cząsteczce dienofila, produkty
powstają z meta-regioselektywnością (patrz Schematy 15, 16). Niedawno wykazano
jednak, że dienaminy wywodzące się z prostych aldehydów alifatycznych 39 mogą
uczestniczyć w roli dienofili w niezwykle interesującej orto-regioselektywnej
reakcji hetero-Dielsa-Aldera o odwróconym układzie elektronowym reagentów,
w której rolę heterodienu pełnią tiochalkony 52 (Schemat 19) [21]. Transformacja
ta daje dostęp do charakteryzujących się wysoką czystością optyczną pochodnych
3,4-dihydro-2H-thiopiranów 53. Układy te zostały otrzymane z bardzo wysoką
stereo- i regioselektywnością i cechuje je nietypowa relacja podstawników, która
otwiera drogę do dalszych transformacji. Związki 53, po poddaniu olefinacji
metodą Wittiga, mogą brać udział w równie interesującej, promowanej kwasem
Lewisa diastereoselektywnej wewnątrzcząsteczkowej cykloaddycji typu [2+2]
prowadzącej do złożonych szkieletów policyklicznych 56 [22].
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Schemat 19. Aktywacja dienaminowa w orto-regioselektywnej reakcji hetero-Dielsa-Aldera o odwróconym
układzie elektronowym reagentów
Scheme 19. Dienamine activation in the ortho-regioselective inverse-electron-demand hetero-Diels-Alder
reaction

2.2. AKTYWACJA TRIENAMINOWA

Sukces aktywacji dienaminowej dał początek próbom rozszerzona strategii
aminokatalitycznych na układy wielonienasycone. Analogicznie do enali α,β,γ,δdinienasycone związki karbonylowe 57, posiadające w pozycji ε atom wodoru
zdolny do udziału w procesie enolizacji, mogą tworzyć sprzężone trienaminy
59 (Schemat 20) [23]. Wyzwaniem związanym z tym sposobem aktywacji jest
przede wszystkim kontrola stereochemicznego wyniku reakcji. Należy podkreślić,
że stereoróżnicujący element katalizatora znajduje się w odległości aż siedmiu
wiązań od centrum reakcyjnego. Co ciekawe reakcje z udziałem liniowych
trienamin charakteryzuje wysoka regioselektywność. Do tej pory obserwowano ich
reaktywność w reakcjach cykloaddycji [4+2] w pozycjach ε,β.
Odmienna reaktywność charakteryzuje układy posiadające atom wodoru
zdolny do udziału w procesie enolizacji w pozycji γ′. W takim przypadku, obok
trienaminy liniowej 59a, w stanie równowagi, istnieje także trienamina krzyżowa
59b. Pomimo jej mniejszej trwałości termodynamiczniej angażująca ją reakcja
może być preferowana prowadząc do funkcjonalizacji γ′ lub γ′,δ.
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Schemat 20. Aktywacja trienaminowa – różnorodność profili reakcyjnych
Scheme 20. Trienamine activation – diversity of reactivity profiles

Pierwsze doniesienie na temat wykorzystana trienamin w syntezie organicznej
zostało przedstawione we wspólnej pracy zespołów Jørgensena oraz Chena
dotyczącej odległej funkcjonalizacji 2,4-heksadienali 60 na drodze cykloaddycji
[4+2] (Schemat 21) [24]. Rolę dienofili w omawianej reakcji pełniły
3-alkilidenooksindole 61 lub alkilidenocyjanooctany 63. Autorzy otrzymali w ten
sposób układy 62 i 64 zawierające od trzech do czterech centrów stereogenicznych,
także czwartorzędowych, z bardzo dobrymi wynikami stereochemicznymi.

Schemat 21. Pierwszy przykład wykorzystania aktywacji trienaminowej w syntezie asymetrycznej
Scheme 21. The first application of trienamine activation in asymmetric synthesis
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Autorzy w sposób szczegółowy zbadali nowo odkrytą przez siebie
reaktywność od strony mechanistycznej, korzystając z techniki magnetycznego
rezonansu jądrowego oraz obliczeń komputerowych. Ustalili, że najniżej
energetyczną konformacją odpowiedniej trienaminy jest „all-trans”, jednak ta nie
może uczestniczyć w reakcji Dielsa-Aldera. Spośród dwóch reaktywnych
konformacji: 1,4-s-cis oraz 3,6-s-cis tę drugą wyznaczono jako bardziej stabilną
termodynamicznie. Autorzy tłumaczą ten fakt brakiem niekorzystnych oddziaływań
sterycznych z rozbudowanym przestrzennie fragmentem katalizatora. Wyjaśnili
w ten sposób preferowaną ε,δ-selektywność reakcji w stosunku do alternatywnej
γ,α-selektywności (Schemat 22).

Schemat 22. Trienaminy – rozważania konformacyjne
Scheme 22. Trienamines – conformational considerations

W kolejnej pracy grupa Chena ustaliła, że analogiczną reakcję
z wykorzystaniem mniej reaktywnych dienofili można przeprowadzić
wykorzystując
pochodne
2,4-heksadienalu
65
podstawione
grupami
o elektronodonorowym charakterze w pozycjach γ i δ (Schemat 23) [25]. Wzrost
aktywności trienamin przypisuje się większej gęstości elektronowej w obrębie
centrum reakcyjnego (ang. HOMO-rising effect).

Schemat 23. Aktywacja trienaminowa w funkcjonalizacji nitroolefin
Scheme 23. Trienamine activation in the functionalization of nitroolefins

Grupa Jørgensena dostarczyła również przykłady wykorzystania krzyżowej
trienaminy w reakcjach odległej funkcjonalizacji pozycji γ′ oraz γ′,δ. W zależności
od użytego w reakcji z cyklicznym dienalem 67 akceptora Michaela otrzymano

ASYMETRYCZNA AMINOKATALIZA W TWORZENIU CHEMICZNEJ RÓŻNORODNOŚCI

275

produkt sprzężonej addycji do wiązania podwójnego (Schemat 24, równanie I),
bądź cykloaddukt Dielsa-Aldera (Schemat 24, równanie II) [26]. Wątpliwości
dotyczące mechanizmu z jakim zachodzą reakcje aminokatalityczne, na podstawie
przeprowadzonych obliczeń komputerowych oraz wyników eksperymentalnych,
wyjaśnił Houk et al. [27]. Autorzy postulują jonowy przebieg reakcji, której
produktem pośrednim jest jon obojnaczy (niem. zwitterion), a regioselektywność
jest wynikiem kontroli termodynamicznej.

Schemat 24. Krzyżowa aktywacja trienaminowa
Scheme 24. Cross-trienamine activation

Inny przykład reakcji przebiegających w oparciu o aktywację trienaminową
ilustruje Schemat 25 [28]. Zaproponowana strategia syntetyczna wykorzystuje
α,β,ɣ,δ-dinienasycone aldehydy 72 oraz 3-kumarynokarboksylany etylu
73 w syntezie pochodnych δ-laktonu 74. Kluczowym etapem stereoróżnicującym
zaplanowanej sekwencji reakcji jest enancjoselektywna reakcja cykloaddycji typu
[4+2]. Przeprowadzone przez autorów badania optymalizacyjne wykazały, że
kluczowe dla uzyskania wysokiej diastereoselektywności było wykorzystanie
katalizatora 2e zawierającego w swej strukturze ugrupowanie amidu kwasu
kwadratowego pełniącego rolę podwójnego donora wiązania wodorowego
rozpoznającego na tej drodze cząsteczkę reagenta dienofilowego. Opracowana
metoda
pozwoliła
na
wykorzystanie
całego
szeregu
2,4-dienali
72 i 3-kumarynokarboksylanów etylu 73 otwierając dostęp do pochodnych 3,4dihydrokumaryn 74 o interesującej, policyklicznej architekturze w sposób wysoce
stereoselektywny.
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Schemat 25. Aktywacja trienaminowa w syntezie 3,4-dihydrokumaryn
Scheme 25. Trienamine activation in the synthesis of 3,4-dihydrocoumarins

Trienaminy, jako kluczowe związki pośrednie, umożliwiły także opracowanie
podwójnie winylogowej metody syntezy pochodnych γ,γ-dipodstawionych
butenolidów 76 z wykorzystaniem 5-alkilidenofuran-2(5H)-onów 75 pełniących
rolę dienofili (Schemat 26) [29]. Ta efektywna chemo- i stereoselektywna, odległa
funkcjonalizacja polegała na reakcji cykloaddycji typu [4+2] z generowanymi in
situ trienaminami, prowadząc do spirocyklicznych produktów 76 posiadających trzy
sąsiadujące ze sobą centra stereogeniczne, z których jedno jest czwartorzędowe.

Schemat 26. Aktywacja trienaminowa w syntezie butenolidów
Scheme 26. Trienamine activation in the synthesis of butenolides

Nieklasyczny wariant aktywacji trienaminowej przedstawiła grupa Melchiorre,
wykorzystując dienal 77, którego jedno z wiązań podwójnych stanowi część układu
heteroaromatycznego (Schemat 27) [30]. Kondensacja aminokatalizatora 2c
z pochodną 2-metyloindolu 77 doprowadziła do powstania trienaminy 78, która
w obecności nitroolefin 46 ulega cykloaddycji [4+2] dając produkt reakcji DielsaAldera 79. Należy podkreślić, że etapowi powstawania trienaminy towarzyszy,
zachodząca w łagodnych warunkach reakcji, dearomatyzacja heteroarenu [31],
który re-aromatyzuje w ramach cykloaddycji. Otrzymane na tej drodze produkty
79 charakteryzuje wysoka czystość optyczna.
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Schemat 27. Dearomatyzacja w tworzeniu związków pośrednich o charakterze trienaminy
Scheme 27. Dearomatization in the formation of trienamine intermediates

Inny przykład trienaminy będącej częścią układu heteroaromatycznego
przedstawił Chen et al. w pracy dotyczącej reakcji formalnego alkilowania
Friedela-Craftsa (Schemat 28) [32]. W opisanej przez autorów reaktywności
2-furyloacetonu 80, powstała w wyniku kondensacji z aminokatalizatorem
82 enamina jest sprzężona z układem wiązań podwójnych pierścienia furanu.
Otrzymana na tej
drodze trienamina
83
wykazuje w
reakcji
z alkilidenomalononitrylem 81 nieobserwowaną do tej pory reaktywność
ε. Wykorzystanie katalizatora typu „H-bonding” było kluczowe dla osiągnięcia
wysokiego poziomu stereokontroli.

Schemat 28. Reakcja Friedela-Craftsa wspomagana aktywacją trienaminową
Scheme 28. Trienamine-activation-supported Friedel-Crafts reaction
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Zbliżoną strategię otrzymywania trienamin poprzez wbudowanie fragmentu
enaminy w już istniejący układ sprzężonych wiązań podwójnych wykorzystał także
Jørgensen et al. do stereokontrolowanej modyfikacji pochodnych antracenu 85 na
drodze cykloaddycji [4+2] (Schemat 29) [33]. Związki te znane są z reaktywności
w reakcjach Dielsa-Aldera zachodzących z dearomatyzacją centralnego pierścienia,
jednak wymagają drastycznych warunków temperaturowych, bądź inicjacji
fotochemicznej. Grupa Jørgensena opracowała metodę aminokatalitycznej
aktywacji pochodnych antracenu 85, zachodzącą w łagodnych warunkach
i z wysoką stereokontrolą. Korzystając z obliczeń komputerowych autorzy
wyjaśnili obserwowaną reaktywność znacznym spadkiem aromatyczności
centralnego pierścienia antracenu, gdy ten sprzężony jest z fragmentem enaminy.

Schemat 29. Dearomatyzatywna aktywacja trienaminowa
Scheme 29. Dearomatizative trienamine activation

Stereo- i regioselektywna funkcjonalizacja 5-alkilofurfurali 88 za pomocą
nitroolefin 46 stanowi nieklasyczny przykład dearomatyzatywnej reakcji
trienaminowej (Schemat 30) [34]. Reakcja przebiegła z utworzeniem związku
pośredniego o charakterze trienaminy 89. Związek ten nie mógł ulegać
cykloaddycji ze względu na obecność usztywnionej konformacji s-trans dwóch
terminalnych wiązań podwójnych trienaminy 89. Autorzy wykazali jednak
możliwość realizacji reakcji alkilowania z nitroolefinami 46 z jej udziałem.
Kondensacja przy użyciu aminokatalizatora sulfonamidowego 2h przebiegła
z następczą dearomatyzacją pierścienia furanu. Finalne produkty 90 posiadające
dwa sąsiadujące ze sobą centra stereogeniczne uzyskano z wysoką wydajnością.
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Schemat 30. Aktywacja trienaminowa w funkcjonalizacji 5-alkilofurfurali
Scheme 30. Trienamine activation in the functionalization of 5-alkylfurfurals

Alternatywne podejście do funkcjonalizacji aldehydów heteroaromatycznych
z wykorzystaniem aktywacji zachodzącej z dearomatyzacją pierścienia dotyczy
wykorzystania strategii dekarboksylatywnej w syntezie układów policyklicznych
zawierających motyw strukturalny 3,4-dihydrokumaryn 91 (Schemat 31) [35].
Przedstawiona reakcja jest interesująca nie tylko z punktu widzenia utraty
charakteru aromatycznego przez pierścień furanu, ale także ze względu na
nietypowy mechanizm uwolnienia cząsteczki katalizatora z powrotem do cyklu
katalitycznego. Po formalnej reakcji cykloaddycji typu [4+2] pomiędzy
zdearomatyzowaną dienaminą 93 a kwasem 3-kumarynokarboksylowym 92
następuje dekarboksylatywna deaminacja zastępująca typową dla reakcji
aminokatalitycznych hydrolizę jonu iminiowego. Strategia ta otwiera zatem
możliwość przeprowadzenia aminokatalitycznych funkcjonalizacji γ-ipso
węglowych dienów, które w standardowych warunkach mogą powodować
przerwanie cyklu katalitycznego.

Schemat 31. Dearomatyzatywna i dekarboksylatywna aktywacja dienaminowa
Scheme 31. Dearomatizative and decarboxylative dienamine activation
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2.3. AKTYWACJA TETRAENAMINOWA

Kolejnym logicznym krokiem wykonanym w kierunku poszerzenia spektrum
transformacji oferowanych przez aminokatalizę jest aktywacja tetraenaminowa
układów wielonienasyconych związków karbonylowych. Konsekwentnie celem tej
strategii powinna być stereokontrolowana funkcjonalizacja pozycji η lub η,δ,
oddalonych o 9 wiązań od chiralnego fragmentu aminokatalizatora. Do tej pory
jednak nie ma doniesień na temat udanych transformacji tego rodzaju.
Jedną z prób w tym zakresie podjęła grupa Chena poddając reakcji 2,4,6oktatrienal 95 z 3-alkilidenooksindolem 96 i wykorzystując prolinol
2c jako katalizator (Schemat 32) [36]. Struktura powstałego produktu nie była
jednak zgodna z oczekiwaniami autorów. Planowana cykloaddycja [4+2] zaszła
w pozycji ε,β na podobieństwo aktywacji trienaminowej, nie zaś w pozycję η,δ,
pomimo prób wpłynięcia na regioselektywność reakcji poprzez dobór
odpowiednich podstawników w pobliżu centrum reakcyjnego. Autorzy postulują, że
niezbędne do zajścia reakcji podstawniki w pozycji 8 stwarzają zbyt dużą zawadę
przestrzenną dla dienofla. Niemniej autorom udało się uzyskać wysoką
stereokontrolę dla reakcji przebiegających w pozycjach ε,β.

Schemat 32. Aktywacja tetraenaminowa w syntezie pochodnych cykloheksenu
Scheme 32. Tetraenamine activation in the synthesis of cyclohexene derivatives

Większy sukces na polu aktywacji tetraenaminowej odniósł Jørgensen et al.
(Schemat 33) [37]. W tym przypadku jednak nie podjęto prób funkcjonalizacji
poprzez liniową tetraenaminę lecz jako substrat wykorzystano wielonienasycony
układ cykliczny 98. Innowacyjna aktywacja poprzez krzyżową tetraenaminę
otworzyła możliwość stereoselektywnej funkcjonalizacji pozycji γ′,ipso (Schemat
33). Reakcję charakteryzuje dwuetapowy mechanizm addycji-cyklizacji (ang.
stepwise mechanism) postulowany na podstawie struktury produktu, spektroskopii
NMR oraz obliczeń komputerowych. Według autorów, po pierwszym etapie
addycji typu Michaela do pochodnej oksindolu 99 dochodzi do hydrolitycznego
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uwolnienia katalizatora i odtworzenia grupy karbonylowej do której, w ostatnim
etapie, następuje kończąca kaskadę addycja typu 1,2. Sugeruje się, że w stanie
przejściowym pierwotny addukt Michaela istnieje w formie jonu obojnaczego.
Może stanowić to dowód, że reakcje aminokatalityczne, w większości przypadków,
wykazują przebieg dwuetapowy (addycja-cyklizacja), nie zaś synchroniczny.

Schemat 33. Aktywacja tetraenaminowa w γ′,ipso-funkcjonalizacji cykloheptatrienów
Scheme 33. Tetraenamine activation in the γ′,ipso-functionalization of cycloheptatrienes

Ciekawy przykład dearomatyzatywnej reakcji aminokatalitycznej, która
przebiegła z utworzeniem związku pośredniego o charakterze tetraenaminy 103,
został przedstawiony przez Chena i współpracowników (Schemat 34) [38].
Pojawienie się grupy allilowej w aldehydzie 101 umożliwia utworzenie
tetraenaminy 103, która zawiera zdearomatyzowane ugrupowanie furanu. Co
ciekawe reakcja została zrealizowana przy użyciu katalizatora 2i będącego
pochodną pirolidyny. Fragment tiomocznika znajdujący się w aminokatalizatorze 2i
jest zdolny do utworzenia dwóch wiązań wodorowych. Autorzy pokazali,
że tetraenamina 103 może pełnić funkcję dienofila w reakcji oksa-Dielsa-Aldera o
odwróconym układzie elektronowym reagentów z pochodnymi izatyny 102.
Reakcja zachodzi w sposób regioselektywny z udziałem ostatniego, bogatego w
elektrony wiązania podwójnego w tetraenaminie 103. Łącznie zsyntezowano 19
różnych
dihydropiranów
104
z
wysokimi
nadmiarami
enancjoi diastereoizomerycznymi oraz bardzo dobrą wydajnością.
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Schemat 34. Dearomatyzatywna aktywacja tetraenaminowa
Scheme 34. Dearomatizative tetraenamine activation

UWAGI KOŃCOWE
Omówione w niniejszym opracowaniu prace pokazują wyraźnie, że asymetryczna
aminokataliza stanowi niezwykle użyteczne narzędzie syntetyczne służące
wprowadzaniu chiralności do cząsteczek docelowych budując tym samym chemiczną
i stereochemiczną różnorodność. Postęp, który dokonał się w tej dziedzinie
asymetrycznej syntezy w ciągu ostatnich 20 lat jest ogromny, a wprowadzone
rozwiązania nie do przecenienia. Pozwalają one bowiem na przeprowadzenie szerokiej
gamy stereokontrolowanych transformacji związków karbonylowych przy użyciu łatwo
dostępnych i tanich chiralnych amin jako katalizatorów.
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ABSTRACT
Peptidomimetics are different groups of compounds which are the
modifications of natural occurring peptides – mostly in the sense of the structure.
Due to these kind of changes, the new, modified systems are more stable and could
act as a tool dedicated in specific biological activity. One of the most important and
developed group of peptidomimetics are β-peptides.
This review discusses the coordination ability of peptides containing β-amino
acid residues incorporated into their sequence. Special attention is given to
the importance of βAla residue and metal binding affinity of transition metal ions,
especially Cu2+ ion. The coordination process occurs analogously to peptides
composed of α-amino acids. The complexes are usually formed initially by
coordination of N-terminal amine group and subsequently, with increasing pH
value, by deprotonation of amide bonds. The main difference can be observed in the
stability and geometry of complexes. Namely, the stability constants of β-peptides
are usually slightly lower than in the case of natural analogues. Furthermore,
the review presents data according to coordination ability of peptides containing
β-amino acids, such as: βAsp, βHis, βCys and βLys. In spite of differences between
standard peptides and their analogues, containing β-amino acid residues, there are
no very important differences in the model of their coordination with the transition
metal ions. However, the comparison of β-peptides and their natural counterparts
reveals interesting features, which can be useful for more effective designing
of new compounds possessing expected properties.

Keywords: β-peptide, coordination, transition metal ion
Słowa kluczowe: β-peptyd, koordynacja, jon metalu przejściowego
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WPROWADZENIE
Jedną z najciekawszych grup peptydomimetyków stanowią β-peptydy. Są to
analogi naturalnych α-peptydów, lecz główną różnicą między peptydami α- i β- jest
lokalizacja grupy aminowej. W przypadku α-peptydów wspomniana grupa jest
przyłączona do atomu węgla α, podczas gdy β-peptydy posiadają grupę aminową
usytuowaną przy atomie węgla β. Włączenie β-aminokwasu do łańcucha peptydowego
umożliwia tworzenie wielu nowych konformerów, które mogą być niezbędne
w projektowaniu innowacyjnych leków. Przytoczone szczególne właściwości
strukturalne są konsekwencją różnorodnej liczby kątów torsyjnych pomiędzy
sąsiadującymi wiązaniami peptydowymi (Rysunek 1) [1-4].

a)

Rysunek 1.
Figure 1.

b)

Kąty torsyjne α- (a) i β-peptydów (b); X, Y: sekwencja peptydu; R1, R2: łańcuch boczny
Torsional angles of α- (a) and β-peptides (b); X,Y: sequence of the peptide; R1, R2: side chain

Okazuje się, iż struktury β-peptydów są często wykorzystywane jako środki
farmaceutyczne [5, 6]. Spełniają one rolę odpowiednich konformacyjnie mimetyków
naturalnych peptydów, ponieważ przyjmują struktury drugorzędowe podobne do
układów peptydów α. Jednak w przeciwieństwie do naturalnych peptydów, β-peptydy
nie są hydrolizowane przez większość enzymów proteolitycznych [7-9]. Jest to powód
dla którego przytoczone związki chemiczne są stosowane m.in. jako antybiotyki
[10-12], leki przeciwnowotworowe, przeciw wirusowi HIV [13] oraz środki
umożliwiające wiązanie z łańcuchem DNA i RNA [6, 14].
Powszechnie wiadomo, iż peptydy posiadają zdolność do koordynowania jonów
metali [15, 16]. Najczęściej stosowaną reakcją kompleksowania jest tworzenie
5- i 6-członowych pierścieni chelatowych. W owych układach jon metalu jest
skoordynowany przez grupę aminową, atomy donorowe grupy karbonylowej, wiązanie
peptydowe bądź atomy donorowe łańcucha bocznego. Zasadniczym miejscem wiązania
uczestniczącego w tworzeniu kompleksu jest m.in. azot imidazolowy, siarka tiolowa
oraz tlen karbonylowy. Wspomniane lokalizacje należą odpowiednio do reszt
histydyny, cysteiny, asparaginy oraz kwasu glutaminowego [17, 18]. Przytoczone
aminokwasy, zawierające wymienione wcześniej grupy funkcyjne, najczęściej są
obecne w centrach aktywnych enzymów [19-21].
Występowanie jonu metalu w danym białku jest związane nie tylko z jego
udziałem w katalizie, ale także odpowiada za stabilizację struktury drugorzędowej

WPŁYW RÓŻNYCH RESZT β-AMINOKWASOWYCH NA ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE

289

wymaganej w niezbędnych funkcjach biologicznych [22, 23]. W przypadku preferencji
koordynacyjnych, β-peptydy są doskonałymi ligandami, gdyż wykazują zdolność do
tworzenia kompleksów z jonami metali, zwłaszcza z Cu2+ czy Zn2+ [22, 24, 25].
Połączenie zdolności koordynacyjnych jonów metali oraz odporności na aktywność
enzymów metabolizujących, umożliwia zaprojektowanie serii najnowszej generacji
związków chemicznych o potencjalnych aktywnościach farmaceutycznych. Przytoczone
układy znajdują zastosowanie jako środki lecznicze w schorzeniach
neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera lub Parkinsona [26].
Dodatkowym argumentem jest fakt, iż β-peptydy mają znakomite warunki do tworzenia
chelatów oraz przenoszenia jonów metali biorących udział w stanach patologicznych
[27-29].
W literaturze naukowej można znaleźć głównie informacje dotyczące sposobów
koordynacji naturalnych peptydów [16-19], struktur drugorzędowych utworzonych
przez β-peptydy [1-3, 13, 30, 31] lub opisujących oddziaływania pomiędzy
poszczególnymi jonami metali a strukturami peptydowymi [12, 13]. Aktualnie żaden
z opublikowanych artykułów nie scharakteryzował specyficznego sposobu koordynacji
zachodzącego między β-peptydami a jonami metali przejściowych. W niniejszej
publikacji naszą uwagę chcielibyśmy skupić się na preferencjach koordynacyjnych
β-peptydów i β-aminokwasów oraz sklasyfikować obecną wiedzę związaną z owym
zagadnieniem. Może to być przydatne w celu projektowania aktywnych biologicznie
związków
chemicznych,
szczególnie
użytecznych
w
leczeniu
chorób
charakteryzujących się nieprawidłowym poziomem jonów metali przejściowych.

1. KOORDYNACJA JONÓW METDALI Z β-AMINOKWASAMI
Jednym z najprostszych β-aminokwasów jest βAla. Mane i współpracownicy
badali stabilność wspomnianego aminokwasu w stosunku do jonów Mn2+, Cu2+,
Fe3+ oraz Ni2+. W wyniku miareczkowania pH-metrycznego metodą Irvinga-Rossoti
ustalono, że stabilność termodynamiczna kompleksów zawierających przytoczone
jony metali wynosi odpowiednio: Cu2+ > Ni2+ > Fe3+ > Mn2+. Krzywe
miareczkowania βAla zawierają dwa niezależne etapy neutralizacji, związane
z występowaniem grup -NH2 i -COOH podatnych na dysocjację [32].
Zdolności koordynacyjne βAla względem Cu2+ były w centrum zainteresowań
licznych grup badawczych [33-37]. Zespół Arkosi prowadził badania nad sposobem
koordynacji kompleksów pojedynczych β-aminokwasów z jonem Cu2+.
Przeanalizowali
oni
serię
β-podstawionych
aminokwasów,
gdzie -H, -Me, -Et, -iBu, -iPr, -cHex, -1-EtPr oraz -tBu stanowiły łańcuchy boczne.
Prowadzone eksperymenty wykazały, iż kompleksy te występują w roztworze
wodnym w postaci sześciu form: [CuLH]2+, [CuL]+, [CuL2H2]2+, [CuL2H]+ w tym
dwóch izomerów [CuL2]. Ponadto, kompleks Cu2+ z βAla występuje w charakterze
[CuL2H-1]- przy wartości pH wyższej niż 9,5. Forma [CuLH]2+ przeważa w niskim
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pH, w którym grupa aminowa jest uprotonowana. Tylko zdeprotonowana grupa
karboksylowa uczestniczy w koordynacji Cu2+. Pozostałe pozycje możliwe do
koordynacji są oblegane przez cząsteczki wody, podczas gdy układ [CuL2H2]2+
tworzy się poprzez zajęcie sfery koordynacji grupy karboksylowej z kolejnego
aminokwasu. Wraz ze wzrostem wartości pH, i w konsekwencji deprotonacją grupy
aminowej, pojawiają się kompleksy typu [CuL2H]+ oraz [CuL]+. Pierwsza
przedstawiona forma składa się z dwóch grup karboksylowych i aminowych
w pozycjach ekwatorialnych do jonu Cu2+. Zaś drugi kompleks zbudowany jest
z obu grup funkcyjnych jednej cząsteczki aminokwasu, tzn. grup -COOH oraz
-NH2. Przy najwyższej wartość pH pojawił się kompleks [CuL2], składający się
z dwóch cząsteczek liganda oraz grupy aminowej i karboksylowej przyjmując
pozycję trans lub cis, gdzie izomer cis jest izomerem korzystniejszym [38]. Aby
określić wpływ rodzaju łańcucha bocznego na zdolności koordynacyjne należy
posłużyć się stałymi trwałości (Tabela 1) oraz efektami elektronowymi
i sterycznymi [39, 40]. Autorzy dowiedli, iż obecność rozgałęzionych
podstawników przyczynia się do faworyzowania powstawania zdeprotonowanych
ligandów [38].
Tabela 1.
Table 1.

Stałe trwałości dwóch najczęściej formowanych typów [CuL]+ i cis-[CuL2] uzyskane z eksperymentu
potencjometrycznego [38]
Stability constants of two of the most common formed species [CuL]+ and cis-[CuL2] obtained from
potentiometry experiment [38]

Łańcuch boczny β-aminokwasu

Wartość logβ dla [CuL]+

Wartość logβ dla cis-[CuL2]

-H

7,00(1)

12,51(1)

-Me

7,02(1)

12,80(2)

-Et

7,17(1)

13,14(1)

-iBu

7,12(1)

13,06(2)

-iPr

7,12(1)

13,09(1)

-cHex

7,33(1)

13,38(5)

-1-EtPr

7,23(5)

13,25(8)

-tBu

7,33(1)

13,22(2)

2. KOORDYNACJA JONÓW METALI Z PEPTYDAMI
2.1. DIPEPTYDY
Najczęściej spotykany sposób wiązania dwuwartościowych jonów metali
przejściowych to tworzenie 5-członowych pierścieni chelatowych. Wiązanie
odbywa się przez grupę aminową i tlen karbonylowy w sąsiedniej sferze
koordynacji tworzenia wiązania peptydowego (-NH2, -CO). Kolejnym
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sposobem koordynacji jest wykorzystanie N-końcowej grupy aminowej w pozycji
chelatującej z atomami donorowymi głównego łańcucha N-amidowego (-NH2, N-)
(Rysunek 2). Zaprezentowana na poniższym rysunku geometria koordynacji jest
charakterystyczna dla naturalnych dipeptydów [17, 19].

a)

Rysunek 2.
Figure 2.

b)

Podstawowe sfery koordynacji utworzone przez α-peptydy zawierające wolną N-końcową grupę
aminową: a) (NH2, CO); b) (NH2, N-); X: sekwencja peptydu
The basic coordination sites formed by α-peptides containing free N-terminal amine group:
a) (NH2, CO); b) (NH2, N-); X: sequence of the peptide

W
porównaniu
do
naturalnych
odpowiedników,
wprowadzenie
β-aminokwasów do sekwencji peptydowej przyczynia się do występowania
różnorodnych rodzajów koordynacji [16, 19]. Obecność dodatkowego atomu węgla
między wiązaniami amidowymi (lub/i aminowymi, grupą karbonylową) prowadzi
do pojawienia się 6-członowych chelatów. Zasadniczo, ten rodzaj zamiany
zmniejsza stabilność kompleksów ze względu na zwiększenie elastyczności
struktury. Jest to szczególnie obserwowane, gdy liczba 6-członowych
skondensowanych pierścieni rośnie [41, 42].
Stabilność ugrupowań zależy od pozycji reszty β-aminokwasowej w łańcuchu
peptydowym. W celu ustalenia roli 6-członowych pierścieni chelatowych dla
stabilności kompleksu, Sigel i wsp. zbadali układy - dipeptydy zawierające reszty
Gly i βAla w różnych kombinacjach: GlyGly, GlyβAla, βAlaGly i βAlaβAla
w charakterze potencjalnych ligandów dla Cu2+ [43]. Jon miedzi(II) dzięki
zdolności deprotonowania grupy -NH2, wykazuje najlepsze właściwości
koordynacyjne wiązania amidowego obecnego w peptydach spośród innych jonów
metali przejściowych. Jest to rezultatem efektu chelatowego, zwykle zaczynającego
się od zakotwiczenia jonu Cu2+ do bardziej kwasowej grupy, a następnie azotu
amidowego, który może być zdeprotonowany oraz odporny w normalnych
warunkach, ponieważ wartość pK~15 [15].
Stabilność charakterystycznego dla dipeptydu kompleksu [CuH-1L], ze sferą
koordynacyjną (NH2, N-, COO-) utworzoną przez dwa skondensowane pierścienie
chelatowe, została ustalona przez zespół badawczy kierowany przez Sigela
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(Rysunek 3). W przypadku tego sposobu koordynacji stabilność układa się
odpowiednio: (5, 5) > (5, 6) > (6, 5) > (6, 6). Przedstawione dane ukazują włączenie
6-członowego pierścienia jako reszty β-aminokwasowej do układu koordynacji
przyczyniając się do zmniejszenia stabilności chelatów [43]. Podobne cechy można
zaobserwować w peptydach o dłuższym łańcuchu głównym, w których
atomy -COO- grupy karboksylowej są zastąpione przez ugrupowanie karbonylowe
należące do kolejnego wiązania amidowego. W tym przypadku stabilność przebiega
następująco dla (NH2, N-, CO): (5, 6) ≥ (5, 5) > (6, 5) > (6, 6) [42].

a)
Rysunek 3.
Figure 3.

b)

Sfera koordynacji: a) (NH2, N-, COO-); b) (NH2, N-, CO); X: sekwencja α-peptydu
The coordination sites: a) (NH2, N-, COO-); b) (NH2, N-, CO); X: sequence of the α-peptide

Stechiometria oraz grupy donorowe zaangażowane w koordynację
dipeptydów: βAlaGly i GlyβAla z Cu2+ zostały określone przez Sovago i wsp.
(Tabela 2). Układy GlyGly wykazują analogiczny sposób wiązania
z naturalnym peptydem, lecz główna różnica opiera się na zastąpieniu
pierścieni 5- pierścieniami 6-członowymi (βAla), co przyczynia się do zmian
w stabilnościach kompleksów (Tabela 3). Kolejne różnice związane są
z preferencjami formowania się kompleksu przy danej stechiometrii.
Mianowicie, βAlaGly nie tworzy kompleksu typu [CuH-1L2]w przeciwieństwie do GlyGly czy GlyβAla. Dodatkowo, βAlaGly również nie
preferuje tworzenia kompleksu [CuH-2L2]2-, podczas gdy dla GlyβAla
omówione formy są bardziej stabilne niż w analogu GlyGly [44].
Tabela 2.
Table 2.

Stechiometria oraz miejsca koordynacyjne dipeptydu GlyGly i jego analogów zawierających resztę
βAla [44]
Stoichiometry and coordination sites of dipeptide GlyGly and its analogues containing βAla residue
[44].

Peptyd

GlyβAla

Stechiometria

Sfery koordynacyjne

pH

[Cu(HL)2]2+

2(COO-)

3,5

[CuL]+

(NH2, CO)

4,7

[CuH-1L]

(NH2, N-, COO-)

[CuH-2L]

-

-

-

6,9
-

(NH2, N , COO )(OH )

11,1
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[CuH-1L2]-

(NH2, N-, COO-)(NH2, CO)

11,7

2(NH2, N-)

13,1

[Cu(HL)2]2+

2(COO-)

4,8

[CuL]+

(NH2, CO)
-

[CuH-2L2]

βAlaGly

5,4
-

[CuH-1L]

(NH2, N , COO )

8,9

[CuH-2L]-

(NH2, N-, COO-)(OH-)

11,4

[CuH-1L2]-

(NH2, N-, COO-)(NH2)

10,9

2(COO-)

3,8

[Cu(HL)2]
[CuL]

GlyGly

2-

2+

+

(NH2, CO)

4,1

[CuHL2]+

(NH2, CO)(COO-)

4,2

[CuH-1L]

(NH2, N-, COO-)
-

-

6,9
-

[Cu(H-1L)(HL)]

(NH2, N , COO )(COO )

5,5

[CuH-2L]-

(NH2, N-, COO-)(OH-)

10,3

[CuH-1L2]-

(NH2, N-, COO-)(NH2, CO)

8,6

2(NH2, N-)

13,2

(NH2, N-)2(OH-)

12,9

[CuH-2L2]

2-

[CuH-3L]2-

Poniższe wartości stałych trwałości wskazują stabilność na poziomie:
(5, 5) > (6, 5) > (5 ,6) w przeciwieństwie do wyników uzyskanych przez Sigela
i wsp. [43].
Tabela 3.
Table 3.

Stałe stałości dla [CuH-1L] dipeptydów zawierających reszty Gly i βAla [44]
Stability constants for [CuH-1L] species of dipeptides containing Gly and βAla residues [44]

Peptyd
GlyGly
βAlaGly
GlyβAla

logβ
1,33
1,21
0,91

Kolejnym interesującym przykładem jest karnozyna (Rysunek 4) – naturalnie
występujący β-dipeptyd, zbudowany z β-alaniny i histydyny. Wspomniany związek
chemiczny bierze udział w wielu procesach biologicznych żywych organizmów,
m.in. buforowaniu pH, reakcji przeciwutlenienia oraz regulacji receptorów
i enzymów [45, 46]. Ponadto, posiada tendencję do tworzenia kompleksów z
jonami metali przejściowych, głównie z Cu2+ jak również Zn2+. Dodatkowo,
karnozyna wykazuje mniejszą zdolności koordynacyjne niż AlaHis czy His [47,
48].
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Figure 4.
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Struktura karnozyny
Structure of carnosine

W przypadku kompleksów z Cu2+ formy kompleksowe obecne
w roztworze występują w postaci monomerów, dimerów oraz trimerów. Przy
wartości pH>6,7 peptyd posiada predyspozycję do tworzenia kompleksów
dimerycznych. Uzyskane wyniki wskazują, że w zakresie fizjologicznego pH
cząsteczka występuje w trzech różnych formach. Jeden z układów tworzy się przy
nadmiarze liganda i obejmuje grupę aminową, zdeprotonowany azot amidowy,
grupę karboksylową oraz azot z pierścienia imidazolowego należącego do drugiego
liganda [49, 50].
Ponadto karnozyna tworzy nie tylko kompleksy z Cu2+ czy Zn2+, lecz również
z innymi jonami metali, takimi jak Cd2+, Mn2+ i Co2+. Na postawie stałych trwałości
można wysunąć wnioski, iż istnienie zaprezentowanych struktur w organizmach
żywych jest niemożliwe [50]. Jon Zn2+ indukuje deprotonację N-końcowej grupy
aminowej i azotu pochodzącego od wiązania peptydowego. Utworzenie
kompleksów [ZnHL]+ jak i [ZnL] zachodzi głównie przy wartości pH mniejszej niż
7,5. Z kolei przy wyższych wartościach pH następuje proces wytrącania. Co istotne,
jon Zn2+ posiada zdolności do tworzenia kompleksów bis(ligandów), a także form
oligomerycznych [49]. Badano również związki kompleksowe z Hg2+, Ni2+, Pb2+,
Pt2+ oraz Ag+ [51-53], jednak układy z Cu2+ zostały przebadane najdokładniej [53].
2.2. TRIPEPTYDY
Przeważającą różnorodność struktur obserwuje się dla tripeptydów,
w których atomy azotu kolejnych wiązań peptydowych i C-końcowa grupa
karboksylowa znajdują się w pozycji chelatującej z N-końcową grupą aminową.
Zaangażowanie innej „kotwicy” przyczynia się do występowania różnych metod
wiązań kompleksów (NH2, 2N-, COO-) (Rysunek 5), a w konsekwencji do wzrostu
stabilności [17].
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Miejsca koordynacji: (NH2, 2N-, COO-); R1, R2, R3: łańcuch boczny
The coordination sites: (NH2, 2N-, COO-); R1, R2, R3: side chain

Peptydy zawierające w swojej sekwencji minimum trzy reszty aminokwasowe
na ogół występują w postaci kompleksów z Cu2+ w geometrii kwadratowo-płaskiej.
Mechanizm sposobu koordynacji opiera się na otoczeniu jonu przez łańcuch
peptydowy i nasyceniu czterech ekwatorialnych miejsc wiązania, tworząc
5-członowe pierścienie odpowiadające odległości między sąsiednimi wiązaniami
amidowymi w α-peptydach [15-19].
Grupa badawcza kierowana przez Sanna udowodniła znaczenie 6-członowych
pierścieni chelatowych wraz z ich ilością w sekwencji dla stabilności kompleksów.
Zbadali oni serię tripeptydów zawierających βAla w różnych pozycjach oraz ich
kompleksy z Cu2+ (Tabela 4) [42].
Zasadniczo, peptydy w charakterze kompleksów z jonami metali występują
głównie w postaci: [CuL]+, [CuL2], [CuH-1L], [CuH-2L]- i [CuH-1L2]- (Tabela 4).
Stechiometrie kompleksów są porównywalne do form utworzonych przez peptydy
zawierające trzy reszty Gly. Wyjątek stanowią łańcuchy zawierające βAla
w pozycji N-końcowej. Owa lokalizacja reszty β-aminokwasowej praktycznie
wyklucza tworzenie bis(ligandów). Natomiast w przypadku monoligandów stała
trwałości formy [CuL]+ utworzona przez N-końcową Gly i βAla jest zbliżona [42].
Tabela 4.
Table 4.

Sfery koordynacyjne β-tripeptydów [42]
Coordination sites of β-tripeptides [42]

Typ kompleksu

Grupy zawierające atom donorowy

[CuL]+

(NH2, CO)

[CuL2]

2(NH2, CO)
(NH2, N-, CO)

[CuH-1L]
-

(NH2, N-, CO)(NH2, CO)

-

(NH2, 2N-, COO-)

[CuH-1L2]
[CuH-2L]
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W przypadku kompleksów [CuL2] oraz [CuH-1L] jak i peptydów
zawierających βAla w pierwszej pozycji, wykazują one niższą stabilność dzięki
utworzeniu 6-członowych pierścieni. Spowodowane jest to przeważającą
preferencją chelatów do tworzenia pierścieni 5-członowych. Dodatkowo, związane
jest to ze zwiększoną planarnością pierścieni 5- niż 6-członowych. Jednakże
chelatacja typu [CuH-1L] dominuje nawet przy nadmiarze peptydów. Tworzenie
bis(ligandów) przez peptydy z resztą βAla umiejscowioną w pozycji N-końcowej
jest niekorzystne oraz wymaga przejściowego zakresu wartości pH [42].
Tabela 5.
Table 5.

Stała trwałości kompleksów z jonami Cu2+ (logβ), pK(NH3+) i pK(COOH) dla [CuH-2L]- tripeptydów
zawierających reszty Gly i βAla [42]
Stability constant of complexes with Cu2+ ion (logβ), pK(NH3+) and pK(COOH) values for [CuH-2L]species of tripeptides containing Gly and βAla residues [42]

Peptyd

logβ

pK(NH3+)

pK(COOH)

logK-2

βAlaGlyGly

-5,79

9,29

3,26

-15,08

βAlaGlyβAla

-6,34

9,29

4,11

-15,63

βAlaβAlaβAla

-

9,33

4,09

-

GlyβAlaGly

-5,51

8,06

3,36

-13,57

GlyβAlaβAla

-8,37

8,12

4,09

-16,49

GlyGlyβAla

-6,24

7,93

4,09

-14,17

GlyGlyGly

-7,02

7,93

3,32

-14,95

Uzupełnienie omówionych badań stanowią wartości stałych protonacji,
przedstawione w Tabeli 5. Mianowicie, wskazują one na zwiększoną zasadowość
grupy aminowej jak i zmniejszoną kwasowość grupy karboksylowej dla peptydów
zawierających βAla odpowiednio w pozycjach N- i C-końcowych. Wprowadzenie
βAla wewnątrz sekwencji nie wykazuje znaczącego wpływu na deprotonację
amidowego azotu w łańcuchu peptydowym [42].
Badania kompleksów [CuH-2L]- utworzonych przez tripeptydy pozwoliły na
otrzymanie
wartości
stabilności
(logK-2)
na
poziomie: (5, 6, 5) > (5, 5, 6) > (5, 5, 5) > (6, 5, 5) > (6, 5, 6) > (5, 6, 6) > (6, 6, 6)
dla miejsca koordynacji (NH2, 2N-, COO-). Warto zaznaczyć, że tylko w przypadku
βAlaβAlaβAla występowanie wodorotlenków spowodowało trudności w określeniu
logK-2 dla formy [CuH-2L]-. Odpowiednie stałe trwałości dla kompleksów
utworzonych przez poszczególne peptydy przedstawiono w Tabeli 5.
Zaprezentowana kolejność potwierdza destabilizujący efekt wprowadzenia βAla,
a w konsekwencji obecność 6-członowego pierścienia w pozycji N-końcowej [42].
Na uwagę zasługują dane otrzymane dla peptydów z resztą β-aminokwasową
na drugiej i trzeciej pozycji w sekwencji peptydowej. Obecność 6-członowego
pierścienia chelatowego w układach (5, 6, 5) oraz (5, 5, 6) odpowiednio zwiększa
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ich stabilność. Prawdopodobnie związane jest to z geometrią kompleksów. Otóż
obecność 5-członowych pierścieni przyczynia się do powstawania bardziej
napiętych struktur niż ich analogi zawierające 6-członowe pierścienie w wyżej
wymienionych układach [42].
Kolejnym interesującym zagadnieniem jest wpływ wielkości pierścienia
w pozycji C-końcowej na stabilność kompleksu z jonem Cu2+. Hanaki i in.
przedstawili badania dotyczące roli wielkości podstawionego trzeciego
skondensowanego pierścienia do sekwencji GlyGlyX. Wyniki potwierdzają, że
peptyd zawierający βAla na trzeciej pozycji jest bardziej stabilny niż analog z Gly
tworzący (5, 5, 5)-członowy pierścień. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem
tego zjawiska jest utworzenie zrelaksowanej struktury kompleksu przez
(5, 5, 6)-członowe pierścienie niż z pierścieniami (5, 5, 5)-członowymi [38].
Ogólne zestawienie to: (5, 5, 6) > (5, 5, 5) > (5, 5, 7) > (5, 5, 8) > (5, 5, 9) dla
kompleksu [CuH-2L] (ładunek został pominięty przez autorów) ze stałą trwałości
logβ równą odpowiednio: -6,0 > -6,7 > -7,9 > -8,8 > -8,9 [54, 55].
2.3. TRIPEPTYDY Z KOORDYNUJĄCYM ŁAŃCUCHEM BOCZNYM

Właściwości formowanych kompleksów zmieniają się, gdy dodatkowe miejsce
koordynujące, np. reszta aminokwasowa z łańcuchem bocznym, zostaje
wprowadzone do sekwencji peptydu. Jednym z najlepiej koordynujących
fragmentów jest pierścień imidazolowy histydyny. Reszta ta powoduje pojawienie
się 6-członowego pierścienia chelatującego z udziałem donora w postaci δ-azotu
z pierścienia imidazolowego (Rysunek 6), co w konsekwencji podwyższa
stabilność kompleksu [16].
W przypadku β-peptydów, obecność β-aminokwasu przyczynia się do
powstania innego, 6-członowego pierścienia chelatującego jon metalu - zjawisko to
opisano w pracy Nagaj i in. Przebadano w niej grupę tripeptydów zawierających
reszty alaniny (i/lub β-alaninę) oraz histydyny na ostatniej pozycji w łańcuchu
(Tabela 6), które kompleksowały Cu2+. Każdy z peptydów zawierał amidowy
C-koniec sekwencji [25].

a)

b)
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c)

Rysunek 6.

Figure 6.

d)

Podstawowe sposoby koordynacji przez pierścień imidazolowy histydyny: a) (NH2, Nim) - His
na pierwszej pozycji; b) (NH2, N-, Nim) - His na drugiej pozycji; c) (NH2, 2N-, Nim) - His na
trzeciej pozycji; d) (4N-, Nim) - His w środku łańcucha peptydowego; R1,2: łańcuchy boczne;
X, Y: pozostałe reszty aminokwasowe
Basic coordination modes with imidazole ring of His: a) (NH2, Nim) - His at first position;
b) (NH2, N-, Nim) - His at second position; c) (NH2, 2N-, Nim) - His at third position; d) (4N-,
Nim) - His in the middle of peptide chain; R1,2: side chain; X, Y: sequence of the peptide

W głównej mierze peptydy zawierające reszty histydylowe na trzeciej pozycji
formują znane kompleksy [CuH-2L] z miejscami koordynującymi NH2, 2N-, Nim
i chelatowanym jonem Cu2+ (Rysunek 6c) [16, 19, 56]. W naturalnych peptydach
Ala-Ala-His-amid, gdzie „amid” oznacza amidowy C-koniec łańcucha, ten sposób
koordynacji obserwowany jest już od wartości pH równej 4 i powoduje wiązanie
jonów obecnych w roztworze [25].
Tabela 6.
Table 6.

Zlogarytmowane skumulowane stałe trwałości kompleksów z jonami miedzi(II) (logβ) dla
ugrupowania [CuH-2L] obecnego w tetrapeptydach zawierających reszty alaniny i/lub β-alaniny na
dwóch pierwszych pozycjach i histydyny na trzeciej pozycji w łańcuchu peptydowym [25]
Logarithmized cumulative stability constant of complexes with Cu 2+ ion (logβ) for [CuH-2L] species of
tripeptides containing Ala and/or βAla residues at first two positions and His residue at third position
[25]

Peptyd

logβ

AlaAlaHis-amid

-0,53

β-AlaAlaHis-amid

-2,68

Ala-β-AlaHis-amid

-4,86

β-Ala-β-AlaHis-amid

-8,60

Położenie β-alaniny w pierwszej pozycji w łańcuchu generuje formowanie się
kompleksu [CuL] około wartości pH równej 5, w którym atomy azotu z NH 2,
N- pełnią funkcje donora i uczestniczą w koordynacji jonu metalu. W konsekwencji
powstaje 6-członowy pierścień chelatujący na N-końcu łańcucha.
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Kompleks z [CuH-2L] powstaje przy wartości pH około 6. Większe
zróżnicowanie obserwuje się w przypadku Ala-βAla-His-amid. W tym wypadku
formują się niewielkie ilości trzech różnych kompleksów w pH od 3 do 7: [CuHL],
[CuL] i [CuH-1L], charakterystyczne dla koordynujących atomów 1N, 2N i 3N.
Dominujący kompleks [CuH-2L] obecny jest w roztworze przy wartości pH około 6.
Najmniejsza ilość tego kompleksu w porównaniu do poprzednich peptydów
opisanych przez Nagaj formuje się przy udziale peptydu zawierającego dwie reszty
β-alaniny. Zaczyna on powstawać w pH=8, ale przy niższych wartościach daje się
zaobserwować dość znaczącą ilość innych kompleksów, zwłaszcza [CuL] około
pH=7.
Podsumowując, bazując na stabilności kompleksu [CuH-2L], można
uszeregować rolę rozmiaru pierścienia chelatującego zaangażowanego
w koordynację: (5, 5, 6) > (6, 5, 6) > (5, 6, 6) >> (6, 6, 6) [25].
2.4. TETRAPEPTYDY I PEPTYDY O DŁUŻSZYCH SEKWENCJACH

W przypadku tetrapeptydów i peptydów z wydłużonym łańcuchem głównym,
dodatkowe wiązanie amidowe współuczestniczy w koordynacji. Obecność tychże
atomów donorowych pozwala na otrzymanie nowych form, takich jak (NH2, 3N-)
(Rysunek 7) czy (NH2, 2N-, CO), gdzie amidowy atom azotu zamieniony zostaje na
karbonylowy atom tlenu z trzeciego wiązania amidowego [17].

Rysunek 7.
Figure 7.

Miejsca koordynacji: (NH2, 3N-); R1,2,3,4: łańcuch peptydowy
The coordination sites: (NH2, 3N-); R1,2,3,4: peptide sequence

Obecność reszty β-alaniny w strukturze tetrapeptydów niesie za sobą podobne
konsekwencje jak w przypadku tripeptydów. Sanna i wsp. również przebadali
zestaw tetrapeptydów zawierających resztę βAla wprowadzoną w różnych
pozycjach w sekwencji tetraglicyny (Tabela 7). Uzyskane rezultaty okazały się być
podobne do tych otrzymanych w przypadku tripeptydów. Widoczne są m.in.
analogiczne sposoby koordynacji ([CuL]+, [CuL2], [CuH-1L], [CuH-2L]- czy
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[CuH-1L2]-), ale w przypadku dłuższych łańcuchów występuje dodatkowo [CuH2ze względu na obecność atomu donorowego w kolejnym wiązaniu
3L]
peptydowym. W strukturę tę zaangażowane są cztery atomy azotu: jeden aminowy
i trzy amidowe [42].
Tabela 7.
Table 7.

Strefy koordynacyjne β-tetrapeptydów [42]
Coordination sites of β-tetrapeptides [42]

Koordynacja

Atomy donorowe

[CuL]+

(NH2, CO)

[CuL2]

2(NH2, CO)

[CuH-1L]

(NH2, N-, CO)

[CuH-1L2]-

(NH2,N-, CO)(NH2, CO)

[CuH-2L]-

(NH2, N-, N-, CO)

[CuH-3L]

2-

(NH2, N-, N-, N-)

Dla przedstawionych sposobów koordynacji wyznaczono szereg
uporządkowany wedle rosnącej stabilności kompleksu, zależnej od pozycji
pierścieni 6-członowych w chelatach: (5, 5, 5) ≥ (5, 6, 5) >> (5, 5, 6) > (6, 5, 5), na
podstawie wartości logK-3 dla trzeciego wiązania peptydowego (Tabela 8).
Drugim zaproponowanym szeregiem właściwym dla koordynacji [CuH-2L]jest: (5, 5, 6) ≥ (5, 5, 5) ~ (5, 6, 5) > (6, 5, 5). W tym przypadku, zmiany
w stabilności kompleksu związane są z rodzajem atomu w trzecim wiązaniu
amidowym biorącym udział w formowaniu kompleksu. Strefy koordynacji to
odpowiednio (NH2, 3N-) oraz (NH2, 2N-, CO) dla [CuH-3L]2- i [CuH-2L]- [42]. Na
podstawie porównania kolejności stabilności tych dwóch typów koordynacji można
zauważyć, że najniższą stabilność kompleksów wykazują układy formowane przez
peptydy z resztą β-alaniny w pierwszej pozycji. Opisany efekt związany jest
z deprotonacją pierwszych dwóch amidowych atomów azotu [42]. Wprowadzenie
reszty βAla w trzeciej pozycji powoduje wzrost wartości pK3 i destabilizuje (5, 5,
6)-członowe chelaty [CuH-3L]2- [42].
Tabela 8.
Table 8.

Stałe trwałości kompleksów tetrapeptydów zawierających reszty Gly i βAla z jonem Cu2+ (logβ) dla
[CuH-2L]- oraz [CuH-3L]2- [42]
Stability constant of complexes with Cu2+ ion (logβ) for [CuH-2L]- and [CuH-3L]2- species
of tetrapeptides containing Gly and βAla residues [42]

Peptyd

logβ [CuH-2L]-

logβ [CuH-3L]2-

logK-3

βAlaGlyGlyGly

-8,63

-17,92

-27,20

GlyβAlaGlyGly

-7,33

-16,54

-24,59

GlyGlyβAlaGly

-7,39

-17,98

-25,94

GlyGlyGlyβAla

-7,43

-16,40

-24,38
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Co istotne, z danych przedstawionych w Tabeli 8 można wywnioskować, że
większe wartości stałych trwałości odnoszą się do [CuH-2L]-. Wytłumaczeniem tego
zjawiska jest geometria kompleksu, a zwłaszcza rodzaj atomów biorących udział
w formowaniu strefy koordynacji. W przypadku [CuH-2L]- ostatnie miejsce
koordynacji zajęte jest przez atom tlenu z trzeciego wiązania amidowego,
w związku z czym nie ma konieczności deprotonacji. Dla [CuH-3L]2- miejsce to
zajmuje atom azotu z tego samego wiązania amidowego. Co za tym idzie,
kompleksy te formują się łatwiej w wyższych wartościach pH środowiska [42].
Kolejnym przykładem modyfikacji łańcucha peptydowego jest wprowadzenie
reszty β-alaniny do sekwencji (βXaaHisGlyHis), zdolnej do koordynowania jonów
Cu2+. Brasuń i współpracownicy zwrócili uwagę na różnice w zdolnościach
koordynacyjnych pomiędzy dwoma peptydami: zawierającym acetylową grupę
ochronną na N-końcu (Ac) i tym, który ma wolny N-koniec łańcucha (Tabela 9).
Peptydy te występują jako kompleksy z Cu2+ w następujących koordynacjach:
[CuL], [CuH-1L] (w niewielkiej ilości), [CuH-2L] oraz [CuH-3L].
Wraz ze wzrostem wartości pH, obserwuje się zmianę sposobu koordynacji
z uwagi na zjawisko deprotonacji. W przypadku Ac-βAlaHisGlyHis widoczne jest
występowanie innych form. W pH około 5 powstaje niewielka ilość kompleksu
[CuHL] z udziałem donora w postaci imidazolowego atomu azotu. Przy wyższej
wartości pH, od 4,5 do 6,5, dominującą formą jest [CuL], gdzie imidazolowe atomy
azotu z reszt His formują kompleks o płaskiej geometrii. Kompleksy [CuH-1L]
występują najliczniej w pH około 6,9, powstając w wyniku deprotonacji azotu
amidowego. Deprotonacja kolejnego atomu azotu powoduje powstawanie głównie
typu [CuH-2L] ze strefą koordynacji (2N-, 2Nim-) w pH z przedziału 7,0-9,8.
Pojawienie się ostatniego typu koordynacji ([CuH-3L]) w pH wyższym niż 10,
związane jest z oddysocjowaniem protonu z kolejnego wiązania amidowego. Strefa
koordynacji to (3N-, 2Nim-), co prawdopodobnie prowadzi do kształtu bipiramidy
kwadratowej [57].
Tabela 9.
Table 9.

Sposoby koordynacji i stałe trwałości kompleksów (logβ) dla tetrapeptydów X-βAlaHisGlyHis, gdzie
X: -H lub -Ac [57]
Coordination modes and stability constants (logβ) for X-βAlaHisGlyHis tetrapeptides, where
X: -H or –Ac [57]

Strefa koordynacji

Ac-βAlaHisGlyHis

Dominujący typ
kompleksu
[CuH L]

βAlaHisGlyHis

[CuH-1L]

Peptyd

-2

Zakres pH

Stała trwałości

(2N , 2Nim )

6,5-9,5

-7,10

(NH2, 2Nim, N-)

6,5-8,5

3,12

-

-

Peptydy z wolnym N-końcem wykazują sposoby koordynacji analogiczne do
peptydu GlyHisGlyHis (Tabela 10) [58]. Peptyd βAlaHisGlyHis rozpoczyna
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formowanie kompleksu od typu [CuH2L] i nie formuje żadnych bi-kompleksów
[57].
Tabela 10.
Table 10.

Typy koordynacji peptydu βAlaHisGlyHis [57, 58]
Coordination modes of βAlaHisGlyHis [57, 58]

Typ koordynacji
[CuH2L]
[CuHL]
[CuL]
[CuH-1L]
[CuH-2L]

Grupy zawierające atom donorowy
(Nim)
(NH2, CO, Nim)
(NH2, Nim, N-)
(NH2, 2Nim, N-)
(NH2, 2Nim, 2N-)

Innym interesującym zagadnieniem jest wbudowanie reszty β-alaniny we
fragmenty białka prionowego PrP:
 PrP(92-96) - GGGTHSQW, reszty aminokwasowe 92-99,
 PrP(106-115) - KTNMKHMAGA, reszty aminokwasowe 106-115.
Rivillas-Acevedo i wsp. ocenili wpływ obecności dodatkowej grupy metylowej
w łańcuchu bocznym peptydów oraz rozmiarów pierścienia chelatującego na
zdolności koordynacyjne jonu miedzi(II). Przebadali oni właściwości
koordynacyjne następujących β-peptydów: GGβATHSQW, GGGβATHSQW,
GGβAβATHSQW i KTNβAKHMAGA względem Cu2+. W przypadku naturalnego
PrP(92-96), pierścień imidazolowy histydyny i trzy poprzedzające atomy azotu
z wiązań amidowych były zaangażowane w formowanie kompleksu. Powstał rodzaj
koordynacji (3N-, Nim) z (5, 5, 6)-pierścieniami chelatującymi. Wprowadzenie do
struktury β-analogów jednej lub dwóch reszt β-alaniny powoduje zmiany
w koordynacji głównie w obrębie atomów (Nim, O, N-, O) i formowanie
(7, 7, 5)-pierścieni chelatujących. Tym sposobem, pierścień imidazolowy i trzy
wiązania peptydowe są zaangażowane w koordynację jonu Cu2+. Obecność
β-alaniny w sekwencji PrP(106-115) nie powoduje natomiast drastycznych zmian
w strukturze. Podobnie jak w przypadku naturalnego wzorca, peptyd formuje
kompleksy z udziałem atomów (Nim, 4N) w strefie koordynacyjnej, ale najczęściej
skierowane są one w stronę C-końca łańcucha [59].
3. β-PEPTYDY ZAWIERAJĄCE β-AMINOKWASY
Z KOORDYNUJACYM ŁAŃCUCHEM BOCZNYM
Innym ważnym aspektem chemii koordynacyjnej jest charakter łańcuchów
bocznych w strukturach peptydów. Rozgałęzione, hydrofobowe reszty mogą
wywierać negatywny wpływ na stabilność termodynamiczną kompleksów. Reszta
proliny, ze względu na obecność aminy drugorzędowej w swojej strukturze i brak
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możliwości deprotonacji, zachowuje się jak breakpoint dla tworzenia kompleksów
przez wiązanie amidowe [18, 19]. Największe znaczenie dla zdolności
koordynacyjnych wykazują jednak grupy hydrofilowe łańcuchów bocznych,
a zwłaszcza polarne fragmenty histydyny, cysteiny, kwasów asparaginowego
i glutaminowego. Najsilniejsze zdolności koordynowania jonów metali ma
imidazolowy atom azotu w reszcie His, w związku z czym ten aminokwas
spotykany jest najczęściej w otoczeniu koordynacyjnym centrum aktywnego
metaloenzymów. Dodatkowy wpływ na koordynację wykazują grupy funkcyjne
innych reszt aminokwasowych, takich jak tiolowa w cysteinie, amidowa
w asparaginie i glutaminie, hydroksylowa w serynie, treoninie i tyrozynie,
tioeterowa w metioninie, aminowa w lizynie czy guanidynowa w argininie. Na
formowanie kompleksów z ich udziałem znaczący wpływ ma pH środowiska.
Liczność i różnorodność aminokwasów skutkują ważnymi zmianami we
właściwościach koordynacyjnych peptydów, podczas gdy sama sekwencja łańcucha
może być zmieniana. Zależność tą obserwuje się także dla hydrofobowych,
niekoordynujących reszt, np. Ala, Val, Ile, Leu, Phe czy Trp [18].
3.1. WPŁYW OBECNOŚCI RESZT β-HISTYDYNY i β-CYSTEINY NA
ZDOLNOSCI KOORDYNAYCJNE PEPTYDÓW

Rola obecności βHis w dłuższych łańcuchach peptydowych była badana przez
Rossiego i współautorów. Sprawdzili oni wpływ wprowadzenia β-analogów
aminokwasów na stabilizację struktury drugorzędowej β-dekapeptydów
(Rysunek 8). Wyniki pokazały stabilność 314-helikalnej struktury zarówno
w neutralnym, jak i zasadowym środowisku, gdzie Zn2+ był kompleksowany przez
dwa pierścienie imidazolowe [22, 60]. Reszty βHis zostały wstawione na 6. (i) oraz
9. (i+3) pozycji [22]. Zbliżone właściwości strukturalne są również
charakterystyczne dla naturalnych peptydów, gdzie reszta His obecna jest
w pozycjach i oraz i+4, a struktura stabilizowana jest dzięki helikalnej konformacji
przy udziale jonów Zn2+, Cd2+, Cu2+ i Ni2+ [61].

Rysunek 8.
Figure 8.

Sekwencja β-dekapeptydu zawierającego resztę β-histydyny
Sequence of β-decapeptide containing β-histidine residue
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Kolejne peptydy, które wzięto pod uwagę, zawierały reszty βHis i βCys
odpowiednio w pierwszej i ostatniej pozycji w łańcuchu. Cząsteczki te zawierały
dimeryczny fragment: (S)-β2hVal-β3hLys, odpowiedzialny za indukowanie
konformacji podobnej do βII-skrętu, charakterystycznego dla α-peptydów; ma on
również możliwość przyjęcia konformacji 1,4-helikalnej.
Interesujące rezultaty otrzymano dla peptydu H-β3hHis-(βhXaa)2-(S)-β2hValβ3hLys-(βhXaa)2-β3hCys-OH, gdzie dwa fragmenty (βhXaa)2 to odpowiednio
(S)-β3hAla-β3hVal oraz (S)-β3Leu-β3Ser. Koordynowanie jonu Zn2+ przez dwie
skrajnie położone reszty βHis i βCys stabilizuje strukturę spinki do włosów
w roztworze wodnym, podczas gdy w roztworze metanolowym peptyd występuje
w konformacji 1,4-helikalnej. Inaczej zachowuje się peptyd, w którym oba
fragmenty (βhXaa)2 to (2R,3S)-(β2,3hAla)2. W tym przypadku konformacja skrętu
nie musi być stabilizowana przez kompleksowanie w roztworze wodnym.
Natomiast peptyd zawierający ugrupowania β3hAla-β3hVal i (S)-β3Leu-(S)-β3Ser
nie wykazuje żadnych właściwości powiązanych ze strukturą drugorzędową
łańcuchów β, a reszty βHis oraz βCys nie uczestniczą w kompleksowaniu jonu
cynku(II) [62].
Podsumowując, w przypadku oktapeptydów tego rodzaju, interakcje między
jonem Zn2+ a peptydem występują w pH powyżej 7. Powiązane jest to bezpośrednio
z deprotonacją pierścieni imidazolowych. We wszystkich analizowanych związkach
stechiometria kompleksu równa jest 1:1, nawet jeśli podwyższone zostanie stężenie
jonu cynku(II) i w środowisku pojawi się jego nadmiar [48].
3.2. WPŁYW OBENCOŚCI RESZT β-LIZYNY NA ZDOLNOŚCI
KOORDYNACYJNE PEPTYDÓW

Brasuń i wsp. przebadali wpływ obecności reszt β3hLys i βAla w cyklicznej
strukturze peptydu c(β3hLysdHisβAlaHis) na zdolność koordynacji Cu2+. Peptyd
ten jest analogiem innego, c(LysdHisGlyHis), który w wysokim stopniu koordynuje
jony miedzi(II) [63]. W jego przypadku dwa amidowe i jeden imidazolowy atom
azotu oraz cząsteczka wody tworzą strefę koordynacyjną, na podstawie czego
zaproponowano model koordynacji [CuH-1L]. Przeprowadzone badania wykazały,
że ten rodzaj kompleksu formowany jest w fizjologicznym pH. W bardziej
kwaśnym środowisku tylko donorowy atom azotu z jednego z pierścieni
imidazolowych bierze udział w koordynacji, prowadząc do struktury [CuH2L].
Wraz ze wzrostem wartości pH do około 7, kolejne dwa protony zostają
oddysocjowane z wiązań amidowych. Interesująca struktura występuje w pH
większym niż 8,7. Tutaj mianowicie cztery amidowe i dwa aksjalne, imidazolowe
atomy azotu koordynują jon Cu2+ odpowiednio w pozycjach ekwatorialnej
i aksjalnej, przyjmując oktaedryczne uporządkowanie i sposób koordynacji
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[CuH-4L]. W pH z przedziału 8-8,7, kolejne trzy protony ulegają dysocjacji
(z dwóch wiązań amidowych i następnego pierścienia imidazolowego), przyjmując
struktury odpowiednio [CuH-2L], [CuH-3L] oraz [CuH-4L]. Wprowadzone
modyfikacje w postaci β-aminokwasów w strukturze c(LysdHisGlyHis), pomimo
tego, że dostarczają regularnej struktury chromoforu, w niewielkim stopniu
redukują stabilność kompleksów [64].
Rola reszty β-lizyny w koordynowaniu Cu2+ była także badana przez Stokową
i wsp. Wzięli oni pod uwagę kapreomycynę – powszechnie używany antybiotyk
przeciwko gruźlicy [65]. Ten cykliczny heksapeptyd składa się z dwóch reszt
kwasu α,β-diaminopropionowego, β-ureidodehydroalaniny, seryny i β-lizyny
(nienależącej do pierścienia peptydowego). Jon Cu2+ związany jest w centrum
cząsteczki i otoczony resztą βLys. Wzrost wartości pH środowiska powoduje
zmiany w powstałych strukturach: [CuH3L], [CuH2L] i [CuHL]. Udział βLys
w formowaniu kompleksu rozpoczyna się obecnością kompleksu [CuL] (pK=7,13),
w którym fragment βNH2 z βLys zaangażowany jest w koordynację. Wykazuje on
wysoką stałą trwałości (logβ=12,46). Bazując na tych danych, da się
wywnioskować, że omawiany kompleks może występować w warunkach
fizjologicznych jako czynnik chelatujący i wykazujący potencjalne zastosowanie
w medycynie. Układy [CuH-1L], [CuH-2L] oraz [CuH-3L] powstają kolejno po
sobie. Druga grupa aminowa εNH2 bierze udział w tworzeniu [CuH-2L] (pK=9,86,
logβ=-5,50).
3.3. WPŁYW OBECNOŚCI RESZT β-ASPARAGINIANU NA ZDOLNOŚCI
KOORDYNACYJNE PEPTYDÓW

Ciekawe wyniki uzyskano w przypadku peptydów z resztą βAsp
w N-końcowej pozycji z wolnym N-końcem w łańcuchu. W cząsteczkach tych,
gdzie reszta βAla zastąpiona została βAsp, zauważa się różnice w sposobie
koordynacji Cu2+ (Tabela 11). Różne metody wiązania są konsekwencją obecności
wolnej grupy -αCOO-karboksylowej, zaangażowanej w formowanie struktury.
Grupa ta powoduje kompleksowanie jonu bardziej efektywnie i dodatkowo
przeciwdziała wiązaniu przez pierwszy amidowy atom azotu. Rozbieżności
występują, jeśli chodzi o rolę N-końca sekwencji. Dla peptydu βAspHisGlyHis
z wolnym N-końcem łańcucha, grupa -NH2 wiąże jon Cu2+ przed imidazolowym
atomem azotu. Najbardziej znaczącą jednak zmianę w właściwościach
koordynacyjnych obserwuje się w stabilności powstałych kompleksów.
βAspHisGlyHis preferuje układ [CuL], który jest najbardziej stabilny w pH
z przedziału 5,5-8,5, podczas gdy jego analog zawierający resztę βAla zamiast
βAsp zachowuje największą stabilność kompleksu typu [CuH-1L] w pH od 6,5 do
8,8. Te właściwości koordynacyjne są rezultatem kolejności, w jakiej biorą udział
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w wiązaniu atomy donorowe. Atom azotu z βAspHisGlyHis należący do pierścienia
imidazolowego His, bierze udział w koordynacji przed pierwszym amidowym
atomem azotu, w przeciwieństwie do peptydu βAlaHisGlyHis [57].
Tabela 11.
Table 11.

Typy kompleksów i stałe trwałości (logβ) dla tetrapeptydów X-βAspHisGlyHis, gdzie X: -H, -Ac [57]
Coordination modes and stability constants (logβ) for X-βAspHisGlyHis tetrapeptides, where
X: -H, -Ac [57]

Peptyd
Ac-βAspHisGlyHis
βAspHisGlyHis

Typy koordynacji
[CuH-2L]
[CuL]

Sfera koordynacyjna
(2N-, 2Nim-)
(NH2, αCOO-, 2NHim)

Zakres pH
7-10
5,5-8,5

Stała trwałości
-7,08
11,83

Kompleksy peptydów βAlaHisGlyHis i Ac-βAspHisGlyHis z jonem Cu2+ były
także rozważane w badaniach z zakresu chemii kwantowej. Rezultaty pozwoliły
uzyskać najbardziej optymalne struktury konformerów w uprotonowanych
i zdeprotonowanych formach. W większości potwierdziły one wyniki
eksperymentalne. Znacząca część kompleksów z jonem miedzi(II) występuje
w sześcio- lub pięciokoordynacyjnej formie, gdzie oprócz atomów donorowych
peptydu zaangażowana jest dodatkowo cząsteczka wody. Główne otrzymane typy
konformacji to [CuL] dla Ac-βAspHisGlyHis i [CuH-1L] dla βAlaHisGlyHis [67].
Odpowiednie sfery koordynacyjne są formowane przez atomy donorowe
wyszczególnione w Tabeli 11.
Czapor-Irząbek i wsp. przebadali rolę reszty βAsp w chemii koordynacyjnej.
Wzięto pod uwagę dwie sekwencje: AlaβAspSerGly i ArgLysβAspValTyr, będące
fragmentami odpowiednio tymopoetyny (reszty 32-36) i fibrynopeptydu (reszty 14). Przedstawione cząsteczki są mimetykami naturalnych α-aminokwasów (gdzie
resztę βAsp wstawiono w miejscu αAsp). Uzyskane wyniki nie ukazują
drastycznych zmian w zdolnościach koordynacyjnych zmodyfikowanych peptydów
w porównaniu do naturalnych analogów. Jedna z różnic w geometrii chelatów
spowodowana wprowadzeniem βAsp to formowanie 5-członowego (a nie 6członowego dla αAsp) pierścienia. Daje to możliwość wystąpienia pierścienia
6-członowego ze względu na dodatkowy atom węgla w łańcuchu głównym [66].
Peptyd o sekwencji AlaβAspSerGly przy wartości pH równej około 4,5
formuje kompleksy typu [CuL] z udziałem atomów grup (NH2, COO-). Dominuje
on w szerokim zakresie pH, aż do wartości 9,5. W takich warunkach zachodzi
deprotonacja amidowego atomu azotu, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania
atomów donorowych w grupach (NH2, N-, COO-) i formowania kompleksu typu
[CuH-1L]. Przyjmuje on geometrię płaskiego kwadratu z cząsteczką wody w sferze
koordynacyjnej. Kolejne struktury, [CuH-2L] i [CuH-3L], występują w pH około 9,5,
z atomami donorowymi odpowiednio (NH2, 2N-, COO-) i (NH2, 3N-). Powyżej pH
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równego 10, można zaobserwować dominujący udział [CuH-3L]. Podobny sposób
wiązania widoczny jest w naturalnych analogach [63].
W przypadku ArgLysβAspValTyr, forma [CuHL] przeważa w szerokim
zakresie pH, od 5 do 9, a jon Cu2+ ulega koordynacji przez atomy grup [NH2, 2N-,
COO-]. Inne kompleksy utworzone przez peptyd, takie jak [CuH3L], [CuL],
[CuH-1L] i [CuH-2L], pojawiają się w niewielkich ilościach. Przy podwyższonym
pH środowiska (powyżej wartości 9,5), reszty Tyr, Lys oraz Arg ulegają
deprotonacji i biorą udział w kompleksowaniu jonu miedzi(II) [63].
Porównanie peptydów AlaβAspSerGly jak i ArgLysβAspValTyr wskazuje na
interesujące różnice w ich zdolnościach koordynacyjnych. W pH niższym niż 6,
AlaβAspSerGly wykazuje większą tendencję do formowania struktur [CuH-1L] niż
ArgLysβAspValTyr. Zupełnie przeciwne zjawisko obserwuje się w wyższym pH,
gdzie drugi ligand dominuje jako kompleks [CuHL] z Cu2+. Zależność tą można
wytłumaczyć koniecznością oddysocjowania dwóch protonów amidowych
w pentapeptydzie (βAsp w 3 pozycji), co wymaga bardziej zasadowego środowiska.
Formowanie kompleksu Cu2+ z tetrapeptydem jest wynikiem jednokrotnej
deprotonacji (βAsp w 2 pozycji), w związku z czym kompleks [CuH-1L]
z AlaβAspSerGly występuje w bardziej kwaśnym środowisku [63].
Innym związkiem zawierającym βAsp jest analog SPARC 114-128 (sekwencja
Ac-TLEGTKKGHKLHLβDY-NH2), opisany przez Janicką-Kłos i współautorów
[68]. Białko SPARC jest obecne w wielu typach komórek, ponadto odgrywa w nich
znaczącą rolę, m.in. w karcynogenezie. Peptyd βSPARC formuje dziewięć różnych
kompleksów z jonem Cu2+ w pH od 3 do 11. Ma to związek z obecnością reszt Lys,
Tyr, His, Glu i βAsp w sekwencji peptydu. Wszystkie typy kompleksów zależne są
od wartości pH środowiska i, w konsekwencji, uprotonowania reszt. Co istotne,
układy te występują jako monokompleksy, gdzie znaczącą rolę w ich formowaniu
odgrywa imidazolowy atom azotu w pierścieniu His. Badania pokazały, że
βSPARC koordynuje jon metalu w sposób bardzo zbliżony do naturalnego analogu.
Oznacza to, że wprowadzenie reszty βAsp zamiast naturalnego aminokwasu nie
zmienia sposobu koordynacji. Metody obliczeniowe wykazały, że peptyd
zawierający resztę β-aminokwasu formuje kompleksy o niższej stabilności – może
być to spowodowane większą odległością pomiędzy donorem a akceptorem
ładunku, w wyniku czego amidowy i imidazolowy atom azotu nie wykazują
płaskiej geometrii [68].
4. PODSUMOWANIE
Reasumując, wprowadzenie reszt β-aminokwasu nie podwyższa stabilności
formowanych kompleksów. Jej wzrost można zaobserwować w przypadku
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obecności 6-członowego pierścienia chelatującego w sekwencji łańcucha
peptydowego zawierającego tylko pierścienie 5-członowe. Jest to spowodowane
bardziej swobodną geometrią i, w konsekwencji, mniejszymi napięciami
w strukturze [42]. Co więcej, obecność reszty βAla w sekwencji (zamiast jej
α-analogu) nie powoduje drastycznych zmian w sposobach koordynacji jonu
metalu. Są one zbliżone do tych obserwowanych w przypadku pojawienia się reszty
Gly w strukturze [41-44]. W przypadku dłuższych łańcuchów, koordynacja jonów
metali prowadzi do stabilizacji struktury drugorzędowej, podobnie jak w przypadku
enzymów czy białek w organizmach żywych [22, 41, 42].
Istotny wpływ na zdolności koordynacyjne ma blokowanie N-końca łańcucha
peptydowego. Sekwencje z wolną grupą aminową wykazują lepsze zdolności
koordynacyjne [57]. Związki te efektywnie wiążą jon Cu2+, ale w przypadku Zn2+
wymagana jest również obecność innych atomów koordynujących w łańcuchu
bocznym, np. z pierścienia imidazolowego His czy grupy tiolowej Cys [22, 41, 42].
Występowanie reszt biorących udział w formowaniu kompleksu podwyższa
zdolności koordynacyjne także N-blokowanych peptydów [57]. Jednak
najważniejszymi grupami kompleksującymi jest N-końcowa, wolna grupa aminowa
i imidazolowy atom azotu z pierścienia His [17-19].
Niższa stabilność kompleksów zawierających reszty β-aminokwasów
w porównaniu z naturalnymi sekwencjami, może być użyta do projektowania
nowych związków farmakologicznie czynnych i zapoczątkowania innowacyjnych
strategii terapeutycznych, np. dla chorób neurodegeneracyjnych. Daje to również
perspektywę wykorzystania ich jako czynniki chelatujące do wiązania konkretnych
jonów (Cu2+, Zn2+, Fe2+/3+). Co więcej, podwyższona odporność na biodegradację
ma znaczenie w zastosowaniu β-peptydów jako potencjalnych leków [52, 69].
UWAGI KOŃCOWE
Niniejsza publikacja stanowi przegląd zdolności i preferencji do koordynowania βpeptydów z jonami metali przejściowych. Mimo, iż na podstawie danych literaturowych
można stwierdzić, że zdolności te są zbliżone do peptydów pochodzenia naturalnego,
zebrany materiał stanowi cenne wskazówki do projektowania układów o dedykowanej
aktywności biologicznej.
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MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH
Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim
doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze
zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym
przedsiębiorstwem.
Produkujemy

laboratoryjne

demineralizatory,

zaprojektowane

zgodnie

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie
oczyszczania wody.
Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną
dokumentacją kwalifikacyjną.
Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do
oczyszczania wody.
Selwa jest firmą założoną przez dobrze znanych Państwu
ludzi,
i

działających

aparatury

w

branży sprzętu

naukowo-badawczej

laboratoryjnego

produkowanej

przez

światowych liderów.
Głównym celem firmy jest zapewnienie Państwu profesjonalnego doradztwa
w zakresie doboru aparatury, optymalizacji konfiguracji i wykorzystania dokładnie zgodnie
z Państwa potrzebami.
Nasze ponad 15-sto letnie doświadczenie w tej branży pozwala dopasować naszą ofertę
dokładnie do Państwa potrzeb.
Świadczymy również jako jedna z niewielu firm na rynku, kompletne rozwiązania
łącznie z wdrożeniem metod pod konkretne Państwa wymagania. Sprzęt przez nas sprzedany
będzie, po skończeniu wdrożenia, gotowy do pracy bez konieczności wykonywania
dodatkowych działań z Państwa strony i poświęcania Waszego cennego czasu.
Z

naszymi

partnerami

zawarliśmy

umowy

na

zasadach

wyłączności

i uprawniające nas do sprzedaży, serwisowania a przede wszystkim wsparcia technicznego
i aplikacyjnego oferowanego sprzętu na terenie Polski.
Oferowana przez naszą firmę aparatura posiada certyfikaty zgodności CE, spełnia
warunki GLP oraz GMP i jest wytwarzana przez producentów, którzy mają wdrożone
systemy zarządzania jakością ISO 9000.
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Opinia o książce Aleksandra Kołodziejczyka
Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne.
Tom 1. Pierwiastki i związki nieorganiczne
Zbigniew Szewczuk
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
Email: zbigniew.szewczuk@chem.uni.wroc.pl
Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 883
ISBN: 978-83-7789-524-5
oprawa: twarda
Powszechnie wiadomo, że wiele substancji chemicznych ma szkodliwy wpływ na
zdrowie człowieka i na środowisko. Niestety brak rzetelnej wiedzy na ten temat
nagminnie prowadzi do bezkrytycznego przyjmowania niesprawdzonych informacji
rozpowszechnianych przez niedoinformowanych lub nieuczciwych dziennikarzy.
Często też niewiedza społeczeństwa wykorzystywana jest przez polityków i niektóre
organizacje do szerzenia nieprawdziwych informacji (ang. fake news) w celu
„udowodnienia” swoich racji lub wpływania na poglądy i zachowania szerokiego ogółu
obywateli.
Aby bronić się przez zalewem nieprawdziwych informacji na temat rzeczywistego
wpływu substancji chemicznych na człowieka i środowisko oraz bezkrytycznym ich
przyjmowaniem konieczna jest rzetelna wiedza, pochodząca z wiarygodnych źródeł.
Niestety, współczesne artykuły naukowe są zazwyczaj napisane nazbyt
specjalistycznym językiem, przez co mogą być niezrozumiałe dla większości
społeczeństwa. Dlatego zaistniała pilna potrzeba pojawienia się nowoczesnego,
popularnego-naukowego podręcznika, który w jasny i przystępny sposób
przekazywałby wiarygodne, zgodne ze stanem wiedzy, informacje dotyczące wpływu
różnych substancji chemicznych na rozwój cywilizacyjny, a z drugiej strony na
zagrożenia dla organizmów żywych.
Niewątpliwie podręcznik "Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne" pozwoli
w dużej mierze zaspokoić tą potrzebę. Jego Autorem jest prof. dr hab. Aleksander
Kołodziejczyk, który jest znanym i wybitnym naukowcem-chemikiem, wykładowcą
Politechniki Gdańskiej. Wielu z nas pamięta świetny podręcznik prof. Kołodziejczyka
pt. "Naturalne związki organiczne", opiniowany w Wiadomościach Chemicznych (2005,
59, 187-8). Wysoki poziom merytoryczny i popularność tego podręcznika, który
doczekał się kilku wydań, wystawia bardzo dobre świadectwo Autorowi, jako
chemikowi posiadającemu nie tylko obszerną wiedzę, ale również umiejętność
przekazywania jej w sposób prosty i wyjątkowo atrakcyjny, co potwierdza kolejne
dzieło Profesora.
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Podręcznik Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne będzie składać się
z trzech tomów. Dotychczas ukazał się pierwszy tom, w którym Autor skupił się na
pierwiastkach i substancjach nieorganicznych. Niebawem ukażą się kolejne tomy
poświęcone związkom organicznym i naturalnym.
Omawiane substancje nieorganiczne – pierwiastki i ich związki chemiczne
przedstawione zostały w kolejności zgodnej z numerami grup układu okresowego
pierwiastków chemicznych, oraz liczby porządkowej pierwiastka w danej grupie.
Dlatego z łatwością odnajdziemy w podręczniku interesującą nas substancję.
W ciekawy sposób przedstawiono fizjologiczne działania poszczególnych pierwiastków
i ich związków chemicznych, które wyróżniono mniejszą czcionką. Książka zawiera
napisany ze znawstwem i pasją Wstęp, 18 rozdziałów poświęconych kolejnym grupom
związków, każdy zakończony spisem literaturowym, oraz Skorowidz.
Celem tej książki jest omówienie pierwiastków i związków nieorganicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożenia, jakie stanowią dla ludzi. Znaczna część
książki poświęcona jest substancjom, które co prawda znalazły praktyczne
zastosowania w codziennym życiu, lecz okazały się dla nas szkodliwe, bądź też sposoby
ich wytwarzania okazały się niebezpieczne dla środowiska. Informacje o szczególnie
niebezpiecznych substancjach zostały wyróżnione białym tekstem na ciemnym tle,
przez co nie sposób ich pominąć.
W podręczniku znajdziemy wiele ciekawych informacji związanych
z występowaniem i metodami otrzymywania pierwiastków i związków chemicznych
oraz ich właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, a w szczególności
ich zastosowaniem. Autor wyjaśnił kontrowersyjną rolę chemii w rozwoju cywilizacji
i podał przykłady powszechnie znanych substancji chemicznych, które w pewnych
warunkach są pożyteczne, a w innych mogą okazać się niebezpieczne a nawet trujące.
Poznamy też wiele zaskakujących ciekawostek z zakresu historii chemii i farmacji,
toksykologii, syntezy chemicznej i ochrony środowiska.
Z oczywistych względów Autor nie mógł omówić wszystkich znanych przykładów
zastosowania i zagrożeń powodowanych przez różne związki nieorganiczne.
Wprawdzie może to pozostawiać wrażenie niedosytu, lecz należy pamiętać, że
podręcznik ten jest i tak obszerny, gdyż zawiera 883 strony. Autor musiał dokonać
świadomego wyboru treści, ograniczając się do najbardziej znanych substancji
chemicznych, oraz aktualnych i najważniejszych problemów związanych
z bezpieczeństwem życia i środowiska naturalnego.
W podręczniku znajdziemy informacje dotyczące aktualnego stanu wiedzy
naukowej na temat ocieplenia klimatu i roli antropogenicznego ditlenku węgla oraz
innych gazów cieplarnianych. Poznamy między innymi szokujące problemy związane
z gazami bojowymi znajdującymi się w korodujących pojemnikach na dnie Bałtyku
i nadal przypadkowo wyławianymi przez rybaków, szkodliwym działaniem kadmu
i rtęci, przykłady zatruć siarkowodorem, "ataków kwasowych", czy problemem
recyklingu złota ze zużytych telefonów komórkowych, jak również sposobów
neutralizowania niektórych toksyn i… wiele innych.
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Autor udowadnia, że tylko zrozumienie pochodzenia i sposobu działania substancji
niebezpiecznych umożliwi ocenę faktycznego ryzyka zagrożenia i pozwoli wyciągnąć
wnioski na temat przeciwdziałania i/lub bezpiecznego życia w ich otoczeniu.
Książka pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne” Tom 1. Pierwiastki
i związki nieorganiczne dedykowana jest szerokiemu gronu odbiorców. Będzie służyła
jako podręcznik uzupełniający dla studentów kierunków związanych z chemią, ochroną
zdrowia i środowiska, a zwłaszcza osób zajmujących się profesjonalnie lub
zainteresowanych ekologią i toksykologią. Śmiało można ją polecić uczniom szkół
średnich, gdyż została napisana prostym językiem, zawiera wyjątkowo dużo
ciekawostek, które łatwo czyta się "jednym tchem".
Książkę tą gorąco polecam również nauczycielom chemii i ekologii oraz
wykładowcom, gdyż opisane w niej ciekawe, często intrygujące i mało znane przykłady
praktycznego wykorzystania nieorganicznych związków chemicznych i zagrożeń z tego
płynących, można efektywnie i efektownie wykorzystać do uatrakcyjnienia wykładów.
Na koniec warto zwrócić uwagę na walory edycyjne i atrakcyjną cenę (około 36 zł)
tego 883-stronnicowego dzieła, co pozytywnie wpłynie na jego dostępność dla
prywatnych czytelników oraz bibliotek szkolnych i akademickich.
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Na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
odbędzie się w lipcu 2020 roku kolejna konferencja z cyklu FLUORINE DAYS, której
Chairmanem jest Profesor dr hab. Henryk Koroniak.

REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH
W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE”
1. Informacje ogólne
„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa
Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne
wartościowe materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach
doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi toczyły się
odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat uczonych oraz jednostek naukowych/firm
chemicznych lub pokrewnych chemii; materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach
chemicznych.
Dodatkowa ofertę Wydawnictwa stanowi seria, „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, gdzie
publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie poświęcone ważnym i aktualnym problemom
współczesnej chemii. Autorzy, którzy chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się
z Redakcją, a następnie przesłać wstępnie przygotowana publikacje (redagowana na wzór artykułów
w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informacje na temat przygotowywanej pracy – tytuł
przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie
posiada środków na finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”. W zależności od
sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub
Instytucjami zlecającymi druk.
„Wiadomości Chemiczne” wydawane są zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Wersja
elektroniczna udostępniana jest bezpłatnie w Internecie.
Czasopismo jest indeksowane/abstraktowane w kilku bazach danych: Chemical Abstracts, Polska
Bibliografia Naukowa, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska, Index Copernicus, Baza ARIANTA.
2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac
• Prace nie były wcześniej publikowane, ani nie są złożone w redakcji innego czasopisma.
• Autorzy prac stosują się do wymagań praw autorskich tzn. w przypadku zamieszczania rysunków,
tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w innych czasopismach lub publikacjach
zwartych, posiadają pisemną zgodę na ich przedruk.
• Opublikowana raz praca bez zgody Redakcji, nie może być wydawana gdzie indziej.
• Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy powinni podać swój numer telefonu oraz adresy poczty
tradycyjnej i elektronicznej. Jest to niezbędny warunek sprawnego przebiegu opracowania
redakcyjnego tekstu.
• Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty tekstu. W pracach przyjętych do druku Redakcja ma
prawo dokonywania niezbędnej korekty.
• Jeżeli autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy, wydawca nabywa ogólnych praw
autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo wydawania na nośnikach elektronicznych oraz
w Internecie). Tytułem powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.
• Wszystkie nadsyłane prace są poddawane wstępnej ocenie, która określa czy odpowiadają randze
i profilowi „Wiadomości Chemicznych” oraz czy zostały przygotowane zgodnie z formalnymi
wymogami MNiSW oraz Redakcji.
• Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny wszystkie prace są recenzowane przez co najmniej dwóch
niezależnych recenzentów, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w broszurze informacyjnej
Ministerstwa
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego,
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf.
• O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny.
• Prace, które Komitet Redakcyjny na podstawie uzyskanych recenzji stwierdził, że nie należy przyjąć
do druku w czasopiśmie, po uwzględnieniu sugestii recenzentów mogą być powtórnie przesłane do
czasopisma. W takim przypadku praca traktowana jest jako nowy tekst i ponownie przechodzi pełną
procedurę recenzowania.
• Ponadto Komitet Redakcyjny informuje, że tzw. „ghostwiting” (ktoś wniósł znaczący wkład
w powstanie publikacji, a nie został przedstawiony jako współautor lub też nie został wymieniony
w podziękowaniu zamieszczonym w publikacji) lub „guest authorship” (udział autora jest znikomy lub
też w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności

naukowej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej
w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem jednostek zatrudniających autorów.
• Autorzy mają prawo do zaproponowania co najmniej trzech niezależnych recenzentów, jednak
ostatecznego wyboru anonimowych recenzentów dokonuje Redakcja.
3. Koszty
Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów. Tak jest w przypadku tzw.
stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata
w wysokości około 50 zł. Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów lub
przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”. Niezależnie od rodzaju pracy
opłata pobierana jest również za strony drukowane w kolorze (zgodnie z faktycznym kosztem druku).
Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od wielkości dofinansowania
z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych. Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy.
W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, Redakcja nie posiada środków na
finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk.
4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku
4.1. Wymagania merytoryczne
Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej, z zachowaniem poprawnego
i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając
Czytelnika do piśmiennictwa oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące
napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.
4.2. Wymagania techniczne składu tekstu
• W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz forma kolorystyczna
manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją).
• Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, nie powinny przekraczać 25
stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz drukowane będą w wersji czarno białej.
• Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word, czcionką Times New Roman,
12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy
stosować numerację cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie numerujemy
działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie, Uwagi końcowe, Podziękowanie,
Piśmiennictwo cytowane. Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu
(w całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu piśmiennictwa
cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie należy stosować odsyłaczy
hipertekstowych).
• Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty muszą być wyjaśnione,
oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu SI, pozycje cytowanej literatury należy
oznaczać numerami umieszczonymi w nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów
[1, 5, 7] (dla prac 1, 5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7).
• Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów prac cudzych, w opisach
(polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną informację.
• Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są przygotowane w edytorze
Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich
umieszczenie (zob. Pliki jakie należy przekazać do Redakcji).
• Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno:
– tytuł pracy w języku polskim (Times New Roman, 14 p, pogrubiony, WERSALIKI), i angielskim
(Times New Roman, 14 p, WERSALIKI),
– pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p, pogrubione),
– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem ośrodka i adresem e-mail autora
korespondującego (Times New Roman, 10,5, kursywa),
– spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału:
Abstract
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń
Wprowadzenie
1. Tytul rozdziału
1.1. Tytuł podrozdziału itp.
Uwagi końcowe
Podziękowanie

Piśmiennictwo cytowane
Kolejne strony pracy powinny zawierać:
– notki o autorach pracy wraz z tytułami naukowymi (można dołączyć osobno pliki z fotografiami
autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do Redakcji),
– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 znaków ze spacjami)
z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz odsyłaczami do tabel, rysunków zamieszczonych
w tekście (Rys. 1, Tab. 1-2, Schemat 1) oraz słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej
z bazy haseł przedmiotowych podawane w języku angielskim i polskim,
– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub akronimów nie jest
konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty wyjaśniamy w tekście przy pierwszym
użyciu. Angielskie skróty należy podać i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne
prace zamieszczone w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI – selektywne
inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor),
– dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści.
• Tabele, rysunki, fotografie
Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz dodatkowo (po
zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania szczotki) dołączone w postaci osobnych
plików zapisanych w formacie pdf , doc, jpg, tiff.
Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do zrozumienia treści, bez
konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy, należy je numerować cyframi arabskimi oraz
podać tytuł (polski/angielski, nad tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p).
Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych w formacie tif, jpg lub podobnym,
każdą zapisać w oddzielnym pliku o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
• Piśmiennictwo cytowane
Piśmiennictwo należy zestawić numerycznie według kolejności cytowania w tekście, należy cytować
wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób precyzyjny.
W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać kolejno następujące
elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), skrót tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi
normami, rok wydania, numer wolumenu zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony
cytowanej pracy, np.
[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473.
[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3.
W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i nazwisko autora (autorów),
tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok wydania, np.
[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004.
[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999
W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i nazwisko
autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online, [dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki
dostępu, np.
[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-05-20]. Dostępny
w Internecie: http://www...........
•

4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji
Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny merytorycznej należy
przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji.
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag Recenzenta oraz Redakcji należy
przesłać ostateczną wersję pracy w następującej postaci:
• 1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji;
• 1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy (każda notka do 150
wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce pracy oraz inne ważne informacje o autorze);
• pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny wskazywać autora, którego zdjęcie
dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików jest jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie);
• 1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa kluczowe, podpisy pod rysunki,
tabele, schematy (wszystko w obu wersjach językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również
oddzielne pliki z rysunkami, schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie).

Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą przyjmowane do druku. Redakcja
zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do
wykonania korekty artykułu i jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania.
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi stronami prosimy
o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe Brak tej czynność będzie skutkował czarnobiałym wydrukiem wersji papierowej. W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na
czarno-białe, prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków.
Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty
wymagające podpisów autorów (np. list intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk
potwierdzone za zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji.
Redakcja „Wiadomości Chemicznych”
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